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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

300 Ha  met o.a. Coniferen, 
Buxus, Prunus, Taxus, Kerst-
bomen en Rhododendrons. 

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

www.wilbertstek.nl
Smidstraat 1 - 6691 ES - Gendt
Tel. 0481 - 425543 | Mob. 06 - 54255446 
Fax 0481 - 422963 | info@wilbertstek.nl

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

• schade aan plantopstanden
• schaderegeling
• onteigening
• planschade
• LRGD geregistreerd deskundige
• NIVRÉ Register-Expert
• Lid N.V.A.E.
• Prijzenregister Boomkwekerij

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

Geusert 13
6093 NR Heythuysen (nl)
T. +31 (0)475 49 86 00
E. info@bergs.nl
I. www.bergs.nl

Gespecialiseerd in alle 
gangbare Rhododendrons, 
van 50 cm tot XL.
Europaweg 269

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

4043 GH Opheusden
Tel/Fax: 0488-428095
Mob: 06-21886091

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

Vollegronds plantgoed o.a. 
Prunus laur. cult.
Magnolia cult.

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Boom in BusinessBoom in Business

Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Stekbedrijf 
G van der Loo BV

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

Hooghoutseweg 27 
5074 NA Biezenmortel 
T: 0031-(0)411-643094

Hooghoutseweg 27 
5074 NA Biezenmortel 
T: 0031-(0)411-643094

Molenweg 1a
5871 CH Broekhuizenvorst
M:+31 6-20441112
F: +31 77-463 4825
E: info@kwekerijsmits.nl

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

T: +31 - (0)495 - 63 13 39

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

Bij ons bent u aan ’t juiste adres!
Zuidwijk 3, 2771 CB Boskoop

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

Schalk Linde10 
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstr. 37-37a 

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70
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ADVERTORIAL

Voor een gezond en vitaal gewas zijn niet alleen de 
hoofdelementen stikstof, fosfaat, kalium, calcium 
en magnesium van belang. Ook het spoorelement, 
ijzer, heeft een belangrijke rol. Dit is namelijk hét 
spoorelement waarvan een plant het meest nodig 
heeft.

IJzer in de plant zorgt voor een mooie gewaskleur 
(bladgroen) en heeft een belangrijke rol in groei 
en ontwikkeling (fotosynthese, enzymen, etc.). 
Daarmee zorgt ijzer mede voor een ijzersterk, 
gezond en vitaal gewas. Planten nemen het 
meest ijzer op via de wortel.

IJzer niet het makkelijkste element
In water, potgrond of de bodem is ijzer niet het 
makkelijkste element. Uiteraard is een goede ont-
watering (voldoende lucht) en wortelontwikkeling 
een eerste vereiste. IJzer is namelijk behoorlijk 
gevoelig voor pH, vastlegging en voor antago-
nisme (concurrentie met andere elementen).
Daarnaast worden veel gebruikte ijzerchelaten zeer 
gemakkelijk door licht afgebroken. Dit gebeurt  
ook bij gebruik van UV-ontsmetters, die daardoor  
minder effectief zijn. Zo neemt het risico op  
verspreiding van ziekten toe.

Nieuwe ontwikkeling
Al met al voldoende redenen voor ICL-Specialty 
Fertilizers om te kijken naar een andere manier van 
ijzerbemesting. Na een lang ontwikkel- en teelt-
proeventraject leidde dat in het voorjaar van 2016 
tot de introductie van Osmocote Iron.

Efficiënter ijzer geven
Door de bekende Osmocote-coatingstechnologie 
zorgt Osmocote Iron voor een gecontroleerde 
afgifte van ijzer gedurende een lange periode.  

Bij boomkwekerijgewassen, vaste planten in  
pot- en container, maar ook bij potplanten en perk-
goed, meng je Osmocote Iron door de potgrond. 

Belangrijke voordelen zijn onder andere:
•	 Het ijzer zit direct op de plek waar je het 

hebben wil; bij de wortel
•	 Minder ijzerchelaat nodig in de mestbak
•	 Licht, pH, meststoffen en zuren hebben geen 

invloed op de werking
•	 Geen beïnvloeding van de UV-ontsmetter
Efficiënter ijzer geven dus!

Mooie resultaten
Naast de diverse kwekers die dit jaar gestart zijn 
met Osmocote Iron, is er ook op de proeflocatie 
van Delphy in Boskoop een demo neergelegd.  
In siergras Imperata ‘Red baron’ is een partij met  
(1 kg/m3) en een partij zonder Osmocote Iron 
opgepot. In beide partijen was er ook 4,5 kg 
Osmocote Pro/m3 potgrond doorgemengd. 

Duidelijk is dat de gewaskleur en ontwikkeling van 
Imperata ‘Red baron’ beter was met Osmocote Iron 
(blauw label).

Gecontroleerd vrijkomend ijzer
Osmocote Iron bevat 17,8% ijzer en is volledig 
gecoat. Bij continu 21 graden Celsius (dag en 
nacht) geeft het gedurende 3-4 maanden  
gecontroleerd ijzer af. Voor een optimale verdeling 
zijn de korrels kleiner dan die van Osmocote Exact 
of Pro. Afhankelijk van gewas en de bemestings-
aanpak is de dosering 0,5-1 gr/L potinhoud.

IJzerbehoeftige gewassen
Veel heesters, coniferen en vaste planten hebben 
een hoge ijzerbehoefte. Een aantal voorbeelden:  
Erica, Calluna, Rhodo’s, Buxus, Rosa, Cytisus, 
Juniperus, Taxus, Chamaecyparis, Lavendel, 
Bambusa, siergrassen, Lilium, Phlox, Primula, etc. 

Dit is een zeer interessante nieuwe mogelijkheid 
gezien het ijzerverbruik van veel bedrijven en de 
vele ijzerbehoeftige gewassen.

Eric Brachter

Sr. Technical sales manager Benelux
Tel 06-53462217
Eric.brachter@icl-group.com

IJzersterk aanbod

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6114
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46 Van studente tot  
Miss Multicote

Dorien Geentjens (29) had eigenlijk alles tegen. Ze is Vlaams, vrouw, jong en 

blond in een sector die Hollands en een mannenwereld bij uitstek is.  

Ook komt ze niet uit een groene familie. En dan zat haar markt óók nog eens 

compleet op slot. Toch wist Miss Multicote, zoals ze inmiddels  

genoemd wordt, kunstmestproducent Haifa terug op de kaart te krijgen bij de 

boomkwekers. 
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'Onze verkoop bestaat vooral 
uit daghandel'

In deze rubriek stellen we een ondernemer 

vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook 

zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering 

en zijn toekomstplannen. Deze keer Cor 

Huibers Boomkwekerijen. 

My Favourite Plant, thema van de 
drukbezette vakbeurs GrootGroenPlus 
2016

Deze internationale vakbeurs is een waardevol plat-

form geworden voor kennisuitwisseling en het leggen 

van contacten voor iedereen in de boomkwekerijsec-

tor. De 26e editie is wederom een must be en must 

see aan het begin van het nieuwe handelsseizoen. 

Inmiddels komt 21 procent van de deelnemers uit 

het buitenland, uit zeven verschillende landen. Ook 

vinden steeds meer buitenlandse vakbezoekers hun 

weg naar GrootGroenPlus, evenals journalisten van 

vakbladen uit vele landen binnen en buiten Europa, 

die de beurs bezoeken en ook bedrijven in de  

Brabantse regio. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.boom-in-business.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Redactiemanager:  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont Nijmegen

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Sales support: Lieke van der Weijde

  (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden 

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

(024) 360 24 54. Op alle abonnementen zijn onze 

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt 

u op www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betref-
fende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-
kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage  
of op te vragen.

18 14
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Zaailingen en zetstammen – mag het iets 
vernieuwender?

Een nieuwe rubriek in Boom In Business: Regio in Beeld. Het idee is simpel. Als 

redactie reizen wij teeltregio na teeltregio af; we interviewen in ieder gebied op 

één dag drie kwekers en doen daarvan verslag. We sluiten de dag af met een 

gemeenschappelijk diner, waarbij we alles nog eens de revue laten passeren. Dit 

keer starten we met het gebied dat altijd aan de laatste mem hangt: 

Oost-Groningen.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

22 De standhouder centraal op GrootGroenPlus

24 Waarom LVS, de nieuwe 
 opbouwset met gps van Agricult, jou helpt  
 met onkruidbestrijding

27 Boominnovatiedag

31 ‘De zware jaren zijn voorbij, hoop ik’

38 Klanten zijn net vlooien. Een paar zijn 
 honkvast, maar de meeste springen alle 
 kanten op

42 ‘Het had minder kunnen’

50 Hoofdredactioneel

36

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘We zijn hoe dan ook 
slagkracht kwijtgeraakt’

Er zijn in het productiegebied Oost-Groningen niet veel 

jonge ondernemers in de boomkwekerij. Gelukkig is 

Alwin Ebbens een uitzondering. In 2015 startte hij met 

zijn bedrijf in Noordbroek, in het bedrijfspand waar – niet 

geheel toevallig – ook rozencorporatie Rosaco is geves-

tigd, maar hij is daar vervolgens geen lid van. Het areaal 

dat Ebbens onder zijn hoede heeft, is nog maar een paar 

hectares groot. Ebbens richt zich daarom in belangrijke 

mate op de handel.

34
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Young Green 
Professionals
De toekomst van groen in Nederland hangt voor 
een groot deel af van de passie van de jonge 
mensen die in de sector werkzaam zijn. Daarom 
heeft de redactie van NWST –bijgestaan door een 
uitgebreide jury het afgelopen half jaar 22 groene 
professionals  geselecteerd, geïnterviewd en  
gefotografeerd  die 35 jaar of jonger zijn en  die 
zich ondanks hun jeugdige leeftijd al  hebben 
bewezen.  Alle interviews zullen later dit jaar  
worden  verzameld in één boek. 

Populieren én  
populierenliefhebbers 
gezocht
Het vakblad Boomzorg is druk bezig met de 
voorbereidingen voor een boek over populieren. 
In de jaren zestig en zeventig werden ieder jaar 
honderdduizenden nieuwe populieren gekweekt 
en geplant. Inmiddels is dat afgenomen tot enkele 
tienduizenden. Een fractie dus van wat ooit werd 
geplant, maar gelukkig is er sinds enkele jaren een 
kleine opleving te bespeuren in de waardering van 
de populier. Op die opleving wil Boomzorg  

inspringen door het uitbrengen van een hand-
boek, dat ingaat op alle facetten van de kweek, 
de opplant en het beheer van populieren, maar 
ook op de oogst en het gebruik van het populie-
renhout. Hiervoor zijn wij op zoek naar een aantal 
karakteristieke populieren die we kunnen foto-
graferen voor het nieuwe boek. Idealiter moet het 
gaan om grote én vrijstaande bomen. Weet u als 
liefhebber van populieren ook nog een verhaal te 
vertellen bij deze populier, des te beter. Dan willen 
wij u ook graag interviewen voor het boek. 
Heeft u suggesties, mail die dan naar Hein van 
Iersel (hein@nwst.nl).

Telermaat-
bijeenkomsten krijgen 
vervolg
Eerder dit jaar besloot Telermaat niet langer aan 
beurzen deel te nemen, maar in plaats daarvan een 
eigen ‘Zomertour’ te organiseren. Tijdens bijeen-
komsten in Boskoop, Zundert en Biest-Houtakker 
konden deelnemers deze zomer demo's bijwonen 
op het gebied van gewasbescherming, meststoffen 
en groenbemesters. Voor aanvang werden proeven 
met onkruidbestrijding en bemesting en afzet-
tingsproeven opgezet. Tijdens de lezingen werden 
de resultaten hiervan besproken. Op social media 
kreeg de organisatie verschillende complimenten. 

Het initiatief is inderdaad goed bevallen, zo laat 
Jeroen Fase van Telermaat weten. ‘In totaal heb-
ben 450 kwekers de dagen bezocht en gratis hun 
spuitlicentie verlengd. Niet alleen was de opkomst 
goed, de dagen werden ook inhoudelijk goed 
gewaardeerd en bovendien hadden we geweldig 
weer.’ Telermaat besloot eerder dit jaar niet langer 
aan beurzen deel te nemen, maar zelf bijeenkom-
sten te organiseren, omdat het bedrijf verwachtte 
dat dit van grotere toegevoegde waarde zou zijn. 
Voor het bedrijf belangrijke pijlers, zoals goede 
(logistieke) service en een grote buitendienst voor 
de advisering aan kwekers, zouden op een beurs 
onvoldoende tot hun recht komen. Die aanpak 
blijft gelden, vertelt Jeroen Fase. ‘We willen sowie-
so elk jaar zelf iets organiseren. Hoe dat precies 
vorm gaat krijgen, is nog even afwachten.’

Bayer verhoogt bod 
op Monsanto
Bayer heeft opnieuw een bod uitgebracht op het 
Amerikaanse Monsanto. Het nieuwe bod komt 
neer op 127,50 dollar per aandeel van Monsanto. 
Eerdere biedingen van Bayer, respectievelijk 122 en 
125 dollar per aandeel, waren vooralsnog zonder 
succes. Het Duitse chemieconcern heeft daarom 
voor de tweede keer het bod verhoogd. Bayer 
bevestigt op de website dat het momenteel in 
vergevorderde gesprekken is met Monsanto, maar 
benadrukt wel dat nog niet over alle voorwaarden 
een akkoord is bereikt. Bayer heeft de overname 
van Monsanto op het oog om wereldwijd markt-
leider te worden in de agrarische sector. Volgens 
Bayer zouden beide bedrijven kunnen profiteren 
van elkaars research & development, waardoor 
oplossingen voor boeren nog innovatiever en 
waardevoller kunnen worden.

young green
professionals

Eén Xylella-
bacteriestam 
gevonden in Italië
Het EFSA heeft in Zuid-Italië onderzoek gedaan 
naar de plantenbacterie Xylella fastidiosa. Uit 
het onderzoek blijkt dat er momenteel maar 
één type Xylella is. Het onderzoek werd opgezet 
om de vraag te beantwoorden of er meer-
dere types van de plantenbacterie waren; dat 
blijkt dus niet het geval. Het onderzoek werd 
gedaan in Zuid-Italië, waar de bacterie al veel 
schade aan olijfbomen en andere planten heeft 
aangericht. Xylella is bezig aan een langzame 
opmars door Europa; na Italië en Frankrijk werd 
de bacterie onlangs in Duitsland aangetroffen. 
Ook in Nederland is men alert op de schade 
die de plant kan aanrichten. Bij het aantref-
fen van Xylella moeten planten in een straal 
van honderd meter namelijk geruimd worden. 
Bovendien mag er daarna drie jaar lang niets 
verhandeld worden.
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NIEUWS

Peltracom wordt 
Greenyard 
Horticulture 
Na ruim 30 jaar gaat Peltracom NV op 1 september 
verder onder de naam Greenyard Horticulture 
Belgium NV. Het bedrijf was al sinds vorig jaar 
onderdeel van Greenyard en gaat nu dus ook de 
naam dragen. Peltracom is een van de grootste 
Europese bedrijven in de tuinbouwsector. Het 
bedrijf is producent van potgronden, turf, bodem-
bedekkers en bodemverbeteraars. Peltracom werd 
in 2015 onderdeel van Greenyard, samen met 
UNIVEG, Pinguïn en Noliko. De fusie heeft ertoe 
geleid dat Greenyard de wereldwijde marktleider 
is in verse en bereide groenten en fruit en groei-
media. Peltracom vormt de horticulture-divisie van 
Greenyard en krijg daarom de naam Greenyard 
Horticulture Belgium NV.

Harry van de Laar 
bedankt vrijwilligers
Vrijwilligers van de Sortimentstuin Harry van de 
Laar zijn afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet. 
Met een barbecue bedankte de stichting de vrijwil-
ligers voor de bijdragen die zij het hele jaar door 
leveren. De Sortimentstuin Harry van de Laar werd 
in 2012 aangeplant, waarna men begon met een 
nieuw beleid. Sindsdien zijn er veel vrijwilligers, 
vooral ex-boomkwekers, betrokken bij de invulling 
van de tuin en het onderhoud. Het werk van de 
vrijwilligers bestaat bijvoorbeeld uit het snoeien 
van planten en bomen, kanten bijsteken, timmer-
werk of de stalen randen rondom de verhuurde 
ovalen erin zetten. Tijdens de bijeenkomst zijn de 
afgelopen maanden geëvalueerd, maar is ook het 
werk voor de komende maanden doorgenomen. 
De Sortimentstuin is het hele jaar door te  
bezoeken.

Collé introduceert 
elektrische Kramer 
Collé brengt als importeur de 100% elektrische 
Kramer 5055E naar de Nederlandse markt, zowel 
voor industrie als voor landbouw. De Kramer 
beschikt over een vol-elektrische wiellader.  
De Kramer 5055E wordt elektrisch aangedreven  
en is daardoor volledig emissievrij. De machine 
wordt gekenmerkt door het lage geluidsniveau en 
de hoge capaciteit van de accu's, die tot vijf uur 
lang meegaan. De 5055E heeft geen ver- 
brandingsmotor, waardoor er op het onderhoud 
van de machine bespaard kan worden. De Kramer 
5055E is verkrijgbaar in het Kramer-dealernetwerk 
van Collé Rental & Sales. Collé zal beschikbaar 
zijn voor ondersteuning in de vorm van product-
demonstraties, trainingen en acties.

Marc Calon 
nieuwe voorzitter LTO 
Nederland
Marc Calon wordt de nieuwe voorzitter van LTO 
Nederland. Momenteel is Calon (57) nog werkzaam 
bij Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, 
waar hij voorzitter is. Op 1 januari 2017 begint hij 
bij LTO Nederland. Marc Calon wordt daarmee de 
opvolger van Albert Jan Maat, die op 4 oktober 
afscheid zal nemen. In de tussenliggende periode 
zal vicevoorzitter Léon Faassen het voorzitterschap 
overnemen. Calon omschrijft zijn nieuwe functie 
als ‘een geweldige kans om een nieuwe uitdaging 
op te pakken’. Calon deed eerder al ervaring op in 
de agrarische sector met een eigen akkerbouw- 
bedrijf. In het verleden was hij al eens vice-
voorzitter van de Noordelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie (NLTO) en was hij lid van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Groenkeur-
beoordelingsrichtlijn 
geaccepteerd
Op 8 september 2016 heeft de Raad voor 
Accreditatie de Groenkeur-beoordelings- 
richtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten 
geaccepteerd. Het schema voldoet hiermee 
aan de internationale accreditatienormen.  
Het productcertificaat Duurzame Boomkwekerij-
producten is gebaseerd op de eisen wat betreft 
maatschappelijk verantwoord inkopen van 
groenvoorzieningen van de overheid. Het 
richt zich op voorlopers op het gebied van 
milieu en sociale omstandigheden. Daarnaast 
speelt de traceerbaarheid van producten een 
belangrijke rol. Het schema is geschikt voor 
afzet aan bedrijven op nationale en interna-
tionale markten die duurzaamheid belangrijk 
vinden. Het productcertificaat Duurzame 
Boomkwekerijproducten sluit aan op de overige 
Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen.
Het is de vierde Groenkeur-beoordelingsrichtlijn 
die onder de accreditatie valt. In juni 2016 
accepteerde de RvA ook de herziene beoor-
delingsrichtlijnen voor de zakelijke markt: 
Boomverzorging, Dak- & Gevelbegroening  
en Groenvoorziening 2016.
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Rovero beste stand 
Plantarium
Rovero en J.G. Cammeraat hebben op Plantarium 
de prijzen voor de beste stands in ontvangst 
mogen nemen. Kweker J.G. Cammeraat uit 
Boskoop nam de prijs voor de tweede keer in 
ontvangst. Het bedrijf heeft volgens de jury goed 
ingespeeld op het thema van deze beurseditie en 
had een verzorgde en kwalitatieve stand. De prijs 
voor de mooiste stands van toeleveranciers 

ging naar Rovero Systems uit Raamsdonkveer.  
‘In één oogopslag is duidelijk wat de boodschap 
is. Deze is helder weergegeven. Het kleurgebruik is 
kleurrijk maar rustig. Het arrangement past bij het 
geheel en maakt het plaatje kloppend’, aldus het 
juryrapport. De stands werden gekeurd op presen-
tatie, kwaliteit en sortiment, waarbij de kwaliteit 
van de stand het zwaarste woog. De beoordeling 
was in handen van de Koninklijke Vereniging voor 
Boskoopse Culturen (KVBC).

Astilbe 'Chocolate 
Cherry' beste 
noviteit Plantarium
Astilbe 'Chocolate Cherry' (MIGHTY) heeft op 
Plantarium 2016 de prijs voor beste noviteit 
gewonnen. De plant was een inzending van 
Compass Plants BV uit Hillegom. De jury  
oordeelde dat 'alles klopte' aan de plant. 
Volgens het juryrapport was 'de plantopbouw 
perfect, vol van blad, mooi donkergroen blad 
en bruinbrons jong blad'. Bovendien, zo werd 
geoordeeld, was de bloemkleur apart en zeer 
sprekend en waren de bloemstelen mooi  
donker. Van de 129 inzendingen werden  
uiteindelijk 98 planten beoordeeld. Verder  
werden er nog vier gouden, twaalf zilveren en 
eenentwintig bronzen medailles uitgereikt. 
De jurering werd verzorgd door een keurings-
commissie van de Koninklijke Vereniging voor 
Boskoopse Culturen.

Wintermaterialen
uit voorraad leverbaar

Gaaslappen

Gaaslappen

Vandaag besteld, 
morgen in huis

Bel nu!

Draadkorven

Telermaat Zundert
De Ambachten 27 
zundert@telermaat.nl

Telermaat Kesteren 
Spoorstraat 6
kesteren@telermaat.nl

Telermaat Hengelo
Beneluxlaan 305
hengelo@telermaat.nl

Telermaat Boskoop
Zijde 135 en Halve Raak 3
boskoop@telermaat.nl

Altijd de scherpsteprijs!

 088-4500400
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In Heerhugowaard werd onlangs de laatste hand gelegd aan een enorme foliekas voor jongeplantenbedrijf AllPlant. De kas, die in de zomer werd  

opgeleverd, werd geleverd en geïnstalleerd door VDH Foliekassen, die zich al ruim dertig jaar specialiseert in deze tak van sport.   

 

Met de nieuwe kas verhuist AllPlant,  
gespecialiseerd in de opkweek en verkoop van 
jonge tuinplanten uit weefselkweek, van zijn 
huidige panden in Schagen en Andijk naar één 
locatie: het Altongebied te Heerhugowaard. Hier 
werd de afgelopen periode gebouwd aan een  
kantoorpand en een foliekas met een oppervlak 
van maar liefst 2,2 hectare. Simon Gootjes,  
directeur van AllPlant, heeft voorafgaand aan de 
bouw samen met de betrokken collega’s een jaar 
lang intensief research gedaan om uit te zoeken 
welk type kas het beste resultaat geeft voor de 
kweek van hun jonge tuinplanten.
Uit alle informatie blijkt dat niet glas, maar folie 
het breedste spectrum van het licht doorlaat. ‘Voor 
vakgenoten is een glazen kas de eerste keus, maar 
ik ben ervan overtuigd dat dit de beste methode is 
voor de opkweek van onze weefselkweekplanten. 
Door te kiezen voor een diffuusfolie wordt de ver-
spreiding van het licht bovendien versterkt’, aldus 
Gootjes. De kas, geleverd door VDH Foliekassen uit 
Hazerswoude-Dorp, wordt gebouwd zoals een  
glazen kas, maar dan met folie als afdekking. 
In het buitenland heeft VDH veel van dit soort 
kassen aangelegd. Ook in onder meer de regio 
Boskoop heeft het bedrijf al verschillende folie-
kassen gerealiseerd. Glas voert in Nederland echter 

nog steeds de boventoon, vertelt Ben van der 
Heide van VDH Foliekassen. Dat Gootjes nadruk-
kelijk voor een foliekas koos, is bijzonder, want veel 
gelijksoortige bedrijven kiezen voor een glazen 
kas. Toch kan een foliekas, die voor ieder gewas in 
bedekte teelt toepasbaar is, de nodige voordelen 
opleveren, vertelt Van der Heide: ‘Folie biedt teelt-
technische voordelen, zoals een hoge lichtdoor-
latendheid en perfecte luchtingsmogelijkheden. 
Het groeiproces is daardoor beter te sturen.  
Onder folie groeien veel gewassen compacter en 
ontwikkelen ze intensievere kleuren.’ 
De kassen worden door VDH in eigen beheer 
geproduceerd en zijn in diverse types leverbaar: 
cabrio (luchting geopend via de nok), Venlo-
gootluchting (eenzijdige doorlopende luchting, 
openend vanuit de goot), Venlo-nokluchtig (met 
enkel- of dubbelzijdige doorlopende nokluchting) 
en breedkap (met enkel- of dubbelzijdige door-
lopende nokluchting). Maar omdat het ontwerp  
en de productie in eigen beheer zijn, kunnen de  
kassen aangepast worden aan specifieke wensen.

Minder energie
De folies hebben een lichtdoorlatendheid van 88 
tot 92%. Wordt er gekozen voor een dubbele laag, 
dan daalt de lichtdoorlatendheid enigszins. Daar 

staat tegenover dat er kan worden bespaard op 
energie. De luchtlaag die tussen de twee folies 
ontstaat, verhoogt de isolerende waarde, wat weer 
een energiebesparing oplevert. Deze besparing 
kan oplopen tot 40% ten opzichte van het gebruik 
van één laag glas.

In glastuingebied Alton worden stappen gezet om 
de duurzaamheid van het gebied te verbeteren.  
De AllPlant-kas met dubbele folie komt wat dat 
betreft goed van pas. Voor AllPlant kan dit een 
besparing opleveren die kan oplopen tot 30%. 
Specifiek voor de teelt van de gewassen van 
AllPlant is dit een bijzondere kasopbouw. 

De dubbele laag folie kan 

AllPlant tot 30% energie-

besparing opleveren 

‘folie biedt teelttechnische 
voordelen, zoals goede 
lichtdoorlatendheid en  
luchtingsmogelijkheden’ 
VDH installeert grote foliekas bij Gootjes-AllPlant in Heerhugowaard
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VDH zelf heeft ruime ervaring in het aanleggen van 
kassen met dubbele folie, vertelt Van der Heiden;  
alle kassen kunnen desgewenst worden  
aangelegd met een dubbele laag folie. AllPlant 
verhuist in oktober naar het nieuwe pand, dat is 
voorzien van de nieuwste technieken. De samen-
werking in het project is van dien aard, dat iedere 
specialist zijn technologieën optimaal kan toe-
passen. Naast VDH werken er meerder partijen 
mee, waaronder adviesbureau DLV glas & energie. 
De kas is zodanig ontworpen dat er verschillende 
klimaten gecreëerd kunnen worden. Zo worden de 
jonge planten optimaal voorbereid op een leven 
buiten de kas.

Groen Label Kas
De kassen van VDH hebben sinds 2008 het  
predicaat Groen Label Kas van Stichting Milieukeur, 
een label voor de glastuinbouw, dat aangeeft dat 
het betreffende bedrijf voldoet aan duurzaam-
heidscriteria voor een lagere milieubelasting. 

ADVERTORIAL3 min. leestijd

De kassen worden door VDH 

geproduceerd, zodat ze  

kunnen worden aangepast 

aan specifieke wensen

Breedkap kas

Venlo-Nokluchtig

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6111
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In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomst-

plannen. Deze keer Cor Huibers Boomkwekerijen. 

Auteur: Dick van Doorn

'Onze verkoop bestaat vooral 
uit daghandel'

Henk, Cor en Jonathan Huibers
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
Henk: 'Mijn vader Cor is het bedrijf gestart in 1993. 
Daarvoor was hij ook werkzaam in de boomkweke-
rij; hij komt uit een echte boomkwekersfamilie. In 
1993 begon hij met circa twee hectare boomteelt. 
In 2003 ben ik in de onderneming van mijn vader 
gaan werken. In 2006 ben ik in een vennootschap 
onder firma getreden samen met mijn vader. Vanaf 
het moment dat ik in het bezit was van een rijbe-
wijs (2005) ben ik de baan op gegaan om nieuwe 
klanten te werven. Ik ging voornamelijk naar 
hoveniersbedrijven en cash-&-carry’s in Nederland. 
De werkzaamheden van mijn vader bestaan nu 
uit het leveren van de bomen aan cash-&-carry’s 
en hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven in 
Nederland.'
Jonathan: 'Ik ben in 2006 in de onderneming van 
mijn vader en broer Henk gaan werken. In 2010 
ben ik ook toegetreden tot de vennootschap 
onder firma. We hebben inmiddels veertien hec-
tare grond, waarvan tien hectare gehuurd en vier 
hectare in eigendom. Tegenover ons huisperceel 
hebben we in 2010 drie hectare grond gekocht. 
In de achterliggende jaren hebben we hierop een 
containerveld gerealiseerd van één hectare, één 
hectare is vollegrondsteelt en één hectare ligt 
nog braak. De eerste jaren hadden we nog geen 
loods. In 2000 hebben we op onze thuislocatie in 
Opheusden een loods gebouwd.

Wat is je bedrijfsfilosofie?
Henk: 'Eén onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is 
specialisatie. Wij hebben ons de laatste jaren vol-
ledig gespecialiseerd in fruitbomen, containerbo-
men en meerstammigen. Een ander onderdeel van 

onze bedrijfsfilosofie is efficiëntie; daarom hebben 
we ook het containerveld aangelegd. Dicht bij 
huis, waardoor we snel kunnen schakelen en de 
logistieke kosten laag kunnen houden. Dat we 
ons specialiseren, heeft daar ook mee te maken. 
Met minder soorten kun je je meer focussen op de 
soorten die je hebt. Kwaliteit, daar gaat het om. 
In dat opzicht bezuinigen wij niet. Wij willen onze 
klanten de beste kwaliteit bieden. Wij vinden dat 
je moet doen waar je goed in bent; dan krijg je 
vanzelf klanten.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
Jonathan: 'Zoals gezegd ligt de focus op drie groe-
pen. Bij de fruitbomen gaat het om leifruit, half- en 
hoogstam in de maten 12-14 tot en met 20-25. 
Daarnaast leveren wij ook oudere fruitbomen. Dit 
betreft voornamelijk laagstam. Bij de meerstam-
migen hebben we voor “zandsoorten” gekozen, 
omdat dertien hectare van ons areaal op zand-
grond ligt en slechts één hectare op kleigrond. 
Voorbeelden van deze soorten zijn Amelanchier, 
Nothofagus, Magnolia, Syringa en het Prunus/Malus-
assortiment. Deze leveren wij in de maten 2 tot 
3 meter hoogte. Al onze meerstammigen komen 
uit één plant; het zijn dus niet meerdere bij elkaar 
geplant. Zo komen wij tegemoet aan de wensen 
van onze klanten. Bij de soorten op het contai-
nerveld gaat het om een breed assortiment fruit-, 
laan-, sier- en vormbomen. Je kunt daarbij denken 
aan varianten van Liquidambar, Malus, Prunus en 
Pyrus.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
Henk: 'De inkoop doe ik grotendeels zelf. Wel 
is het zo dat ik de opplant samen met Jonathan 

10 VRAGEN AAN5 min. leestijd

Naam: Henk en Jonathan Huibers
Bedrijf: Boomkwekerij Cor Huibers & Zn. VOF 
Plaats: Opheusden
Leeftijd en opleiding Henk: 29 jaar, vmbo, 
aanvullend boomkwekerij- en taalcursussen
Leeftijd en opleiding Jonathan: 26 jaar, vmbo, 
aanvullend boomkwekerijcursussen
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inkoop. De daghandel en de in- en verkoop doe 
ik volledig. We zitten hier in Opheusden natuurlijk 
ideaal, zowel wat betreft de inkoop als de verkoop. 
We merken dat onze klanten uit binnen- en bui-
tenland het erg prettig vinden dat alles bij elkaar 
zit, hier in het laanbomencentrum van Europa. Zij 
kunnen hier vaak hun volledige assortiment in één 
keer laden.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
Henk: 'De verkoop doe ik volledig. Ik bezoek onze 
klanten jaarlijks, zowel in binnen- als buitenland. In 
het verkoop- c.q. leverseizoen hebben we vaak ook 
telefonisch contact met onze klanten. Tevens staan 
wij jaarlijks op diverse bomen- en plantenbeurzen 
die door een internationaal publiek bezocht wor-
den. Deelname aan deze beurzen is een goede 
vorm van acquisitie; zo nemen wij notitie van de 
behoeften van de klant. Bij de verkoop werken we 
eigenlijk volledig via daghandel. Er worden weinig 
orders van tevoren geplaatst. Wel mailen we regel-
matig voorraadlijsten met mooie foto's van onze 
producten. En nog steeds geldt: een goed product 
verkoopt altijd.'

Wie zijn je klanten?
Henk: 'Onze klantenkring is zeer gevarieerd: van 
cash-&-carry’s en hoveniersbedrijven tot tuincentra 
en groothandel, zowel in binnen- als buitenland. 
Zo'n 25 procent van onze producten exporteren 
we; de rest blijft in Nederland zelf. Het logistieke 
deel van het assortiment dat we in Nederland leve-
ren verzorgen we met eigen transportmiddelen.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
Henk en Jonathan: 'We willen nog iets groeien, 
maar alleen in het assortiment waarin we goed 

zijn en gespecialiseerd zijn. We willen ons markt-
aandeel in dit assortiment dus uitbreiden. Verder 
zijn we de laatste jaren bezig met efficiëntie en 
duurzaamheid qua bedrijfsvoering. Zo hebben 
we sinds 2012 een laagvolumespuit, die ontwik-
keld is in samenwerking met Nouws Mechanisatie 
en Agricult. Dit hebben we gedaan vanwege de 
middelenreductie en het levert ook nog een kos-
tenbesparing en arbeidsreductie op: je kunt er 60 
procent sneller mee werken. Een ander belangrijk 
punt waarmee we bezig zijn en verder gaan, is het 
voorkomen van bodemverdichting. De quad met 
de laagvolumespuitapparatuur die we nu gebrui-
ken, weegt 400 kilogram. De smalspoortractor met 
apparatuur die we voorheen gebruikten, woog 
maar liefst 2,5 ton. Een nieuw onderdeel van ons 
bedrijf is het drieliter-sleuvenpotsysteem, dat ont-
wikkeld is door Trading Company Remmerde. Ons 
doel hierbij is tweeledig: enerzijds waarborgen we 
een constante kwaliteit, anderzijds is het kostenbe-
sparend bij opplantmateriaal.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toe-
komst?
Jonathan: 'Een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de toekomst is dat we ons containerveld wil-
len uitbreiden. Het is wel duur, dus we moeten 
eerst nog even sparen. We hebben recent al een 
stuk grond aangekocht voor de realisatie van de 
uitbreiding. Een andere uitdaging voor ons is nog 
meer specialisatie en verbetering van de logistiek. 
Daarvoor moeten we nog meer producten kun-
nen opslaan in onze kluitenkuil, zoals we dat in de 
Betuwe noemen. Vooral fruitbomen leggen we op 
voorraad. We hebben nu al een relatief grote klui-
tenkuil van 1500 vierkante meter, maar die willen 
we op termijn verdubbelen.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sec-
tor de komende jaren?
Henk en Jonathan: 'Er zal nog heel wat moeten 
gebeuren op het vlak van specialisatie en efficiën-
tie in onze sector. Het logistieke verhaal, dus. Het 
wordt onbetaalbaar om voor drie à vier bomen 
naar je eigen areaal te rijden, schatten wij in. En dat 
terwijl je in onze sector bij een groot aantal boom-
kwekers de trend ziet dat de orders steeds kleiner 
worden. Vandaar ook dat wij onze kluitenkuil gaan 
verdubbelen. Als sector zullen we steeds meer de 
juiste keuzes moeten maken qua assortiment, kwa-
liteit en efficiëntie.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
Henk: 'Ik ga ieder jaar met mijn vrouw op vakantie. 
En regelmatig ook met mijn vrouw een dagje weg. 
Ik bezoek graag iedere keer weer wat anders.'
Jonathan: 'Ik ga ook jaarlijks op vakantie samen 
met mijn vrouw. Ook ben ik graag bezig in onze 
eigen tuin. Verder ben ik een hondenliefhebber.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
Henk: 'Ik vind het moeilijk om zaken uit handen 
te geven en erop te vertrouwen dat een ander het 
ook tot een goed einde brengt. Het liefst zou ik 
alles zelf doen om te zorgen dat alles goed gaat, 
maar dat is natuurlijk niet mogelijk.'
Jonathan: 'Het papierwerk. Dat besteed ik dan ook 
graag uit. Ik ben meer een buitenmens, dus ik ben 
degene die zich vooral met de teelt bezighoudt en 
ik stuur het personeel aan.'

10 VRAGEN AAN
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Deze internationale vakbeurs is een waardevol platform geworden voor kennisuitwisseling en het leggen van contacten voor iedereen in de  

boomkwekerijsector. De 26e editie is wederom een must be en must see aan het begin van het nieuwe handelsseizoen. Inmiddels komt 21 procent  

van de deelnemers uit het buitenland, uit zeven verschillende landen. Ook vinden steeds meer buitenlandse vakbezoekers hun weg naar  

Grootgroenplus, evenals journalisten van vakbladen uit vele landen binnen en buiten Europa, die de beurs bezoeken en ook bedrijven in de  

Brabantse regio. 

Auteur: Frank van Suchtelen

My Favourite Plant, thema 
van de drukbezette vakbeurs 
Grootgroenplus 2016
Van 5-7 oktober presenteren 300 standhouders uit de boomkwekerijsector  
en uit boomkwekerijgerelateerde sectoren (20%) zich drie dagen lang op  
vakbeurs Grootgroenplus 2016 in Zundert.  
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Grootgroenplus6 min. leestijd

Het vakbezoek bestaat uit boomkwekers en  
handelaren uit binnen- en buitenland, tuincentra,  
hoveniers, tuinontwerpers, openbaargroen-
voorzieners, detailhandel, overheden, instellingen, 
woningcorporaties, projectontwikkelaars en  
architecten. De deelnemers vertegenwoordigen de 
volgende productgroepen: bos- en haagplantsoen, 
coniferen, sierteelt, laan-, bos- en parkbomen, 
visueel aantrekkelijke planten, rozen en onder-
stammen, fruitgewassen, uitgangsmateriaal, vaste 
planten, vormbomen en daarnaast de onmisbare 
toeleveranciers, techniek, overheid en onderwijs. 
Binnen elke productgroep zijn ook nu weer belang-
rijke ontwikkelingen te zien. De deelnemers zijn 
traditiegetrouw te vinden aan drie verschillende 
routes door het complex. 

Veel service voor bezoekers en deelnemers
Er is veel gedaan om zowel deelnemers als  
bezoekers optimaal van dienst te zijn. Ook in 2016 
heeft vakbeurs Grootgroenplus in samenwerking 
met Rabobank de Zuidelijke Baronie een speciale 
beursapp ontwikkeld. De app maakt het beurs-
bezoek interactief en nog interessanter. De app 
bevat actuele informatie over alle deelnemers, het 
dagprogramma, het laatste nieuws, een volledige 

interactieve plattegrond en informatie over de 
nieuwigheden. Ook het thema is geheel  
geïntegreerd in de app; bij de informatie over deel-
nemers kan ook informatie worden gevonden over 
de favoriete planten of gerelateerde producten van 
die deelnemers. Op deze manier kan een beurs-
bezoek grondig worden voorbereid. Net als vorig 
jaar kunnen deelnemers en bezoekers ook dit jaar 
weer via de app contact met elkaar leggen.  
De app is gratis te downloaden via  
www.Grootgroenplus.nl en de stores.
De gehele beursvloer is mede dankzij hoofd- 
sponsor Rabobank de Zuidelijke Baronie voorzien 
van gratis wifi. Dit jaar is gezorgd voor extra  
borging, waardoor de stabiliteit en de beschikbaar-
heid van het wifinetwerk verbetert.

My Favourite Plant!
Vakbeurs Grootgroenplus is dit jaar opgezet rond-
om het thema My Favourite plant! Het bleek dat er 
behoefte was aan een thema dat draaide om  
planten en kennisdeling. My Favourite plant! sluit 
daar mooi op aan en biedt mogelijkheden en 
ruimte om de kennis over planten te verdiepen en 
te laten zien welke planten favoriet zijn.  
Elke deelnemer krijgt namelijk de mogelijkheid 

om aan te geven wat zijn eigen favoriete plant is 
en mag daarop een toelichting geven. In de stands 
zelf zijn pinpoints geplaatst om de favorieten te 
markeren. 

Noviteiten
Tijdens Grootgroenplus 2016 worden nieuwe 
gewassen geïntroduceerd. Deze noviteiten zijn 
ingezonden door bedrijven uit binnen- en  
buitenland. Tijdens de beurs worden deze 
planten gekeurd door de Koninklijke Vereniging 
voor Boskoopse Culturen (KVBC). De noviteiten 
worden vooraf getoetst om te controleren of 
ze werkelijk nieuw zijn. Tijdens de opening van 
de beurs maakt de voorzitter van de KVBC, Dick 
Nieuwesteeg, de verdeling van medailles en de 
beste nieuwigheid bekend. De noviteiten worden 
ook dit jaar direct na de entree van de beurs  
gepresenteerd. Elke noviteit is voorzien van een 
uitgebreid factsheet om de pers en bezoekers  
uitvoerig te informeren. 

In het verleden bekroonde noviteiten keren terug 
naar de beursvloer. Zo wordt dit jaar de in 2003 
met goud bekroonde Thuja occidentalis 'Golden 
Tuffet' van Sierteeltkwekerij Kools uit Deurne 
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getoond. Daarnaast worden de in 2006 met 
goud bekroonde Quercus rhysophylla 'Maya' van 
Boomkwekerij Biloba vof in samenwerking met 
Van Aart Boomkwekerijen en de in 2010 met goud 
bekroonde Sorbus aucuparia 'Fingerprint' van 
Laanboomkwekerij De Martelaer bvba toegevoegd 
aan de collectie met terugkerende noviteiten.  
Ook de prijswinnende noviteiten van Florall  
worden op Grootgroenplus tentoongesteld, samen 
met de beste noviteit van Plantarium 2016. Details 
over de noviteiten zijn te vinden op de beursvloer, 
op de website en in de app.

De beste stands
De meest originele en informatieve stands  
krijgen ook dit jaar weer extra aandacht. Alle 
stands worden namelijk op de dinsdag voor de 
beurs beoordeeld door een deskundige jury.  
Net als in voorgaande jaren werden de deel-
nemers weer uitgenodigd om in hun stand en hun 
aanbod het beursthema te verwerken, dit jaar: 
My Favourite Plant! De deelnemer in de categorie 
‘groen’ die er het beste in slaagt het thema tot 
uiting te brengen, waarbij ook de kwaliteit van de 
getoonde planten een hoge wegingsfactor kent, 
wint de Jac. Loddersprijs, de ereprijs die vernoemd 
is naar de oprichter van vakbeurs Grootgroenplus. 
Daarnaast wordt in 2016 voor de vierde keer de Jan 
van Dongenprijs voor toeleveranciers uitgereikt.

Zunderts Groen Imago Prijs (ZGIP)
Tijdens Grootgroenplus 2016 reikt de gemeente 
Zundert voor de derde maal een award uit naar 
aanleiding van de standkeuringen. De prijs wordt 
toegekend aan een deelnemer die in Zundert of 

omgeving gevestigd is en die tijdens de beurs niet 
alleen het thema, maar ook de promotie van de 
(boomkwekerij)regio het beste tot uiting brengt in 
zijn stand. Het prijswinnende bedrijf moet een  
duidelijk voorbeeld zijn voor de regio én voor 
andere bedrijven in de regio. 

Programma 
Om gerichter inhoudelijke verdieping te  
kunnen bieden en het contact op de beursvloer 
te bevorderen, is dit jaar gekozen voor een opzet 
waarbij ook veel input van deelnemers komt.  
Zij vertellen op verschillende manieren – via 
de app, de pinpoints, hun stand etc. – over hun 
favoriete planten. Dit geheel in het kader van het 
thema van 2016: My Favourite Plant! Daarnaast 
zijn er interessante programmaonderdelen, 
waaronder een speciaal avondprogramma op de 
woensdag waarin Hans Kaljee, bomenconsulent 
van de gemeente Amsterdam, Joyce Oomen van 
Blooming Business BV en Ronald Houtman van 
de KVBC hun kennis zullen delen. Het programma 
van de woensdagavond is afgestemd met de 
BFG en Groen Groeien, om ook de tuinaannemer 
gerichter gebruik te kunnen laten maken van het 
platform dat de vakbeurs vormt. De avond staat 
onder leiding van Yves Heirman, directeur van BFG-
FBEP. Op de beursdonderdag vindt er onder meer 
een dialoog van de KNPV plaats en Jolanda Maas, 
onderzoeker aan de VU, geeft een presentatie over 
groene gezonde ziekenhuizen. 

Informatiebalie
Bij de informatiebalie kunnen vragen worden 
gesteld over de indeling en de route van de beurs 

en er is vakinhoudelijke informatie beschikbaar. 
Ook is hier met een speciale beurskorting het 
boek De planten voor ieders tuin, geschreven door 
Jan Hendrickx en Harry van Trier, verkrijgbaar. 
Bovendien zullen van dit boek dagelijks tien  
exemplaren worden verloot op de vakbeurs. 

Openingstijden: 
Woensdag 5 oktober  11.00 - 21.00 uur
Donderdag 6 oktober 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 7 oktober    9.00 - 18.00 uur
Vakbezoekers hebben gratis toegang door gebruik 
te maken van de digitale voorregistratie via  
www.Grootgroenplus.nl. Zonder registratie  
vooraf is de toegangsprijs 10 euro p.p.

Locatie:
Vakbeurs Grootgroenplus wordt gehouden op 
dezelfde locatie als de laatste jaren, op het CLTV-
terrein. Dit is eenvoudig te bereiken met het  
openbaar vervoer (buslijn 115) vanaf station Breda 
en gemakkelijk bereikbaar via de snelweg.  
De parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de 
Meirseweg 54, 4881 MJ  Zundert.  
Vandaar wordt u in slechts enkele minuten met  
de gratis en doorlopend rijdende shuttlebus naar 
de beurs gereden. 

David Bömer

Grootgroenplus positioneert 

zich als een echte 

boomkwekerijvakbeurs
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Grootgroenplus

GrOOtGrOENPLus EVOLuEErt 
MEE MEt tIJDGEEst EN Markt
David Bömer is alweer vier jaar voorzitter van 
de Stichting Grootgroenplus. ‘In het begin was 
het even zoeken naar de juiste formule, om met 
een nieuw bestuur de goede herstart van de 
beurs in 2009 voort te zetten en uit te bouwen’, 
zegt Bömer. ‘In ons hele streven staat het belang 
van de deelnemer voorop. Maar dat belang is 
rechtstreeks gekoppeld aan de wensen van de 
doelgroepen die hij wil bereiken. We zijn nu in de 
fase van uitbouwen en nieuwe inzichten. Leidend 
daarbij is de vraag: wat levert het de deelnemers 
en de bezoekers op? Op de vraagt of we nog 
meer deelnemers willen, moet ik een reëel  
antwoord geven. Qua vierkante meters ruimte 
zitten we aan onze grens en bovendien moet het 
ook te behappen zijn voor de bezoeker. Men moet 
het in één dag kunnen doen en de standhouder 
moet de tijd hebben om zijn boodschap goed 
over te brengen.’ 

Grootgroenplus positioneert zich als een echte 
boomkwekerijvakbeurs.
Bömer knikt instemmend. ‘Ja, het accent ligt sterk 

op het boomkwekerijproduct en aanverwante 
toelevering voor een brede doelgroep.  
Je ziet weinig branchevreemde zaken. Op onze 
beurs zijn ook noviteiten te zien. Geen grote  
aantallen, maar dat hoeft ook niet, want wij zijn 
“klassiek boomkwekerijgeoriënteerd”. Een flink 
deel van onze deelnemers produceert immers 
producten die een lange groeitijd hebben; de 
ontwikkelingen gaan in die tak veel minder snel. 
Duidelijk is wel dat de veredelaars ons steeds 
meer weten te vinden. Ons thema My Favourite 
Plant biedt kwekers de gelegenheid te laten zien 
hoe ze met hun vak bezig zijn. Ze kunnen  
vertellen over het hoe en waarom van hun  
sortiment. Bovendien is het een goede gespreks-
opener; je etaleert immers je eigen kennis.  
Dit werkt nu ook al door in de gratis beursapp  
die is ontwikkeld.’ 

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een snel 
tempo. Dat heeft effect op de markt, maar toch ook 
op een vakbeurs?
Bömer: ‘Dat is duidelijk; we moeten als vakbeurs 
mee-evolueren en we zien dat de deelnemers 
daarop inhaken. De huidige tijd vraagt ook om 

meer samenwerking. Dat betekent ook eerlijk 
zijn en eens nee durven zeggen. Dat laatste lijkt 
tegenstrijdig, maar dat is het niet. Naar mijn 
mening zijn op dit gebied nog grote stappen 
te zetten. Het moet; dat vinden we allemaal. 
Maar hoe? Je moet oog hebben voor elkaar. 
Iedere markt heeft zijn eigen type ondernemer. 
Communicatie is in ieder geval het sleutelwoord 
en de eigen mogelijkheden moeten niet  
worden overschat. Goede communicatie tijdens 
het beursbezoek is essentieel. Denken we in 
aantallen of in oplossingen, in beschikbaarheid 
of in de mogelijkheden om zaken beschikbaar te 
maken? We willen ook discussie op gang brengen 
en via onze seminars stof bieden om over na te 
denken. Onze deelnemers en bezoekers uit  
binnen- en buitenland krijgen in ieder geval  
een beurs die waar voor hun geld biedt.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6100
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PauL VaN kEMPEN, ICL sPECIaLty FErtLIZErs
‘DIt Jaar LatEN wE MEErDErE NIEuwE PrODuCtEN ZIEN’

Net als andere jaren staat ICL ook dit jaar op Grootgroenplus. Adviseur Paul van Kempen: ‘GrootGroen is 
een beurs waar zowel de plant als de klant nog centraal staat. Kwekers tonen hier hun assortiment aan 
collega-kwekers en handelaren uit Nederland, maar ook steeds meer uit het buitenland. Voor ons als mest-
stoffenproducent is het een uitstekend platform om onze bestaande klanten (gebruikers) te spreken en 
nieuwe klanten te ontmoeten. Uiteraard laten we op deze beurs ook een aantal nieuwe producten zien.  
Op het gebied van gecontroleerd vrijkomende meststoffen laten we Osmocote CalMag, Osmocote Iron en 
het nieuwe Osmocote Exact High K zien. In het assortiment wateroplosbare meststoffen hebben we voor 
het afharden van planten een nieuwe Universol, en voor de volle grond is er de nieuwe lijn gecoate  
meststoffen: Agromaster.’

Van 5 t/m 7 oktober aanstaande vindt de 26e editie van Grootgroenplus plaats. De organisatie meldde eerder dat de standhouder dit jaar weer een 

sterkere centrale positie krijgt, zowel in de pr als op de beurs zelf. Boom in Business doet een duit in het zakje en vraagt enkele standhouders alvast wat 

zij laten zien. 

Auteur: Kelly Kuenen

De standhouder centraal op 
Grootgroenplus
Aanwezigen vertellen wat zij laten zien op beurs
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wILBErt VaN LuENEN, wILBErt stEk
‘ONs thEMa:  My FaVOurItE PLaNts’ 

Grootgroenplus is een terugkerende factor voor 
Wilbert Stek, het in Gendt gevestigde kweekbedrijf 
voor stekmateriaal. Wilbert van Luenen: ‘Voor ons 
is dit een zeer belangrijke beurs; heel veel klanten 
van ons bezoeken de beurs of zijn ook exposant. 
Door de goede sfeer vergeet je nog weleens dat 
je aan het werk bent.’ Wel worstelt het bedrijf 
nog met het thema de beurs: My favourite plant, 
vertelt Van Luenen. ‘Tien jaar geleden was dat een 
makkelijke vraag voor ons, maar we hebben er de 
laatste jaren veel mooie soorten bij gekregen. Ons 
thema wordt denk ik dan ook My favourite plants 
en we gaan voor de Stek van de dag.’ Op de beurs 
laat het bedrijf een divers sortiment zien: ‘Als eerste 
nemen we natuurlijk ons vertrouwde assortiment 
mee, waarin Buxus een prominente rol speelt. 
Buxus blijft toch een van onze favoriete planten. 
We laten de diversen aantallen per cup zien en de 
nieuwe soorten uit Canada gaan ook mee. Ook 
Prunus is onmisbaar en actueel, aangezien het 
stekseizoen voor deze plant weer begint. Uit de 
coniferenhoek presenteren we daarnaast stek-
ken van Thuja, Juniperus, Taxus en Chamaecyparis. 
Ook de grote pluggenlijn (die eerder dit jaar werd 
aangevuld met een nieuwe lijn, red.), waaronder 
de kruiden Thymus en Rosmarinus, willen we weer 
onder de aandacht brengen. Verder kunnen we 
van Euonymus en Ilex diversen maten en soorten 
laten zien.’

aDrIaaN VaN DE VEN, aGrICuLt
‘FOCus LIGt OP DE NIEuwE OPBOuwsEt, 
waarMEE NOG PrECIEZEr GEDOsEErD kaN 
wOrDEN’

Agricult is dit jaar aanwezig in samenwerking met 
partners Frank Nouws Mechanisatie uit Rijsbergen 
en CLTV uit Zundert. De focus ligt dit jaar op de 
onlangs geïntroduceerde LVS-opbouwset (LVS 
staat voor ‘laagvolumestrooiset’).Net als andere 
apparatuur werd de set ontwikkeld door het 
bedrijf zelf en speciaal gericht op de precieze 
dosering van middelen. De eerste LVS-sets zijn 
inmiddels geleverd, vertelt Adriaan van de Ven: 
‘We hebben al langer laagvolumestrooitechniek-
systemen in het assortiment. De afgifte van deze 
apparaten is al traploos in te stellen. Bij een afne-
mende snelheid, bijvoorbeeld aan het einde van 
een rij, komt het voor dat er wat meer middelen 
gespoten worden dan echt noodzakelijk is. Met het 
nieuwe systeem is dat verleden tijd. Dit werkt op 
basis van gps, waardoor de dosering automatisch 
wordt aangepast aan de rijsnelheid. Dat wil zeggen 
dat de afgifte automatisch aangepast wordt bij het 
vertragen van het voertuig, zoals aan het einde van 
de rij. Het systeem is voorzien van twee groepen, 
waardoor met één computersysteem bijvoorbeeld 
een onkruidbestrijdingsmiddel en bemesting 
afzonderlijk kunnen worden toegepast.’  

JaN kastELEIN, INFOGrOEN sOFtwarE BV
‘wE NEMEN aL BIJNa 25 Jaar DEEL aaN DEZE 
BEurs’ 

Infogroen Software neemt al bijna 25 jaar deel aan 
de beurs Grootgroenplus. Het bedrijf richt de  
aandacht dit jaar weer op GroenVision, een soft-
wareprogramma met functionaliteiten om de 
bedrijfsvoering te digitaliseren. Jan Kastelein licht 
toe: ‘Met GroenVision is het mogelijk om facturen 
te integreren in externe financiële programma’s, 
zoals Exact Online, AccountView en Twinfield. 
Daarnaast kunnen aanbod- en voorraadlijsten van-
uit GroenVision direct in ieder denkbaar formaat 
gemaild worden naar geselecteerde afnemers.  
De klant vult deze lijst vervolgens in en mailt hem 
weer terug. De ingevulde lijst wordt dan automa-
tisch verwerkt tot een verkooporder. Dit bespaart 
de kweker veel tijd. Ook is het standaard mogelijk 
om digitaal te factureren. Mobiel werken is gratis; 
zo kan de voorraad worden bijgewerkt met de 
iPad terwijl de kweker tussen de bomen staat.’ Het 
bedrijf vult het softwareprogramma regelmatig 
aan met nieuwe modules. Binnenkort wordt het 
uitgebreid met de “colli-module”. 

Grootgroenplus3 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6101
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agricult introduceert zijn nieuwe LVs-opbouwset met gps voor de boomkwekerijsector deze week op de vakbeurs Grootgroenplus. De nieuwe set heeft 

een zeer nauwkeurige, gps-gestuurde en snelheidsafhankelijke afgifte. hiermee kunnen onder meer onkruidbestrijding en rijbemesting met bijna 

laboratoriumachtige precisie plaatsvinden, claimt directeur adriaan van de Ven van agricult.  

Auteur: Peter Voskuil

Waarom LVS, de nieuwe 
opbouwset met gps van Agricult, 
jou helpt met onkruidbestrijding
Demo op Grootgroenplus toont nieuwe mogelijkheden 
onkruidbestrijding en rijbemesting

Omdat de afgiftecapaciteit aan de bovenkant is 
verhoogd en aan de onderkant verlaagd, is de LVS-
opbouwset nu nog breder inzetbaar. De nieuwe 
apparatuur helpt volgens Agricult om middelen en 
tijd te besparen, draagt bij aan veiliger werken en 
werkt geen gewasschade in de hand.

winstpunt
De klassieke opbouwset die Agricult al zo’n jaar of 

tien in een paar sectoren levert, is traploos in te 
stellen. Een probleem dat zich daarbij voordeed, 
was dat er voor een goede verdeling zo veel  
mogelijk met dezelfde snelheid gereden moest 
worden. Opletten geblazen, dus. Soms moest er 
langzamer gereden worden om toch het aantal 
liters kwijt te kunnen. Op andere momenten moest 
er genoegen worden genomen met de  
beperkingen van het systeem en werd er meer 

gespoten dan strikt noodzakelijk. 
Het grote winstpunt van de LVS-GPS is dat de gps 
de afgifte instelt en daarbij kan beschikken over 
een breder afgiftebereik dan voorheen. De gps 
regelt de afgifte; of er nu stapvoets wordt gereden 
of acht kilometer per uur, dat maakt niet meer uit. 
De gps gaat met bijna laboratoriumachtige precisie 
te werk. ‘Als je wilt besparen, gaat het erom op het 
juiste moment de juiste hoeveelheden toe te  
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dienen’, zegt de directeur van Agricult, Adriaan van 
de Ven. ‘Zo verfijn je de strategie. Daarbij is onze 
LVS-GPS een prachtig hulpmiddel.’ 

Laboratorium
Van de Ven denkt dat, los van de gps, ook het  
bredere bereik veel voordelen met zich meebrengt. 
Doordat er lagere volumes vloeistof afgegeven 
kunnen worden, is de machine extra geschikt voor 
nieuwe toepassingen, zoals het doseren van kleine 
hoeveelheden Mycorrhiza in de bodem. Een hoger 
volume kan juist weer interessant zijn voor  
rijbemesting, op een lijntje dan wel breedwerpig 
verstrooid. Ook voor alle andere toepassingen 
waarbij secuur gedoseerd moet worden, kan de 
LVS-GPS van waarde zijn. ‘Met deze opbouwset kan 
in het veld bijna op laboratoriumniveau gedoseerd 
worden. Er wordt ons vaak gevraagd na hoeveel 
meter ons systeem op de juiste afgifte zit. Bij de 
LVS-GPS praten we dan over centimeters.’

Los van de middelenbesparing en de toegenomen 
nauwkeurigheid, helpt de nieuwe opbouwset ook 
tijd en brandstof te besparen. De LVS-techniek 
vraagt weinig pk’s en de opbouwen zijn ook veel 
lichter door de kleine watervolumes. Hierdoor 
hoeft de motor veel minder toeren te maken dan 
bij een hoogvolume-spuitdoppenspuit. 
De LVS-GPS-opbouwset kan voor een kleine meer-
prijs geleverd worden met twee afgiftegroepen, 
die afzonderlijk van elkaar te bedienen zijn. Moest 
er voorheen een los systeem bij gekocht worden 

om dat mogelijk te maken, nu zit het standaard in 
de set inbegrepen. Een bijkomend voordeel is dat 
er nu tijdens een werkgang veel makkelijker twee 
behandelingen tegelijk plaats kunnen vinden. 

hersenspinsels
Agricult is er het bedrijf niet naar om in grootse 

termen hoog van de toren te blazen. Van de Ven: 
‘Wij verkopen geen hersenspinsels of spullen op 
basis van een mooi kleurtje. Wij kijken naar de 
bruikbaarheid en het rendement voor de klant en 
bewijzen onszelf liever in de praktijk.’ Om er zeker 
van te zijn dat de set de verwachtingen ook echt 
waarmaakt, ging aan de introductie een intensief 
traject van ontwerp, realisatie en testen vooraf. 
De eerste aanzet tot een gps-gestuurde opbouw-
set werd zo’n vier jaar geleden gegeven. 
De laatste twee seizoenen werden de prototypes 
getest in de praktijk. ‘Dit is een eigen ontwikkeling’, 

Adriaan van de Ven

Hierdoor hoeft de motor 

veel minder toeren te maken 

dan een hoogvolume-

spuitdoppenspuit
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aldus Van de Ven. ‘We hebben de kinderziektes 
eruit gehaald en zijn er dit jaar mee op de markt 
gekomen.’  

standalone
Behalve met de verruimde mogelijkheden van de 
nieuwe set is Van de Ven ook in zijn nopjes met de 
betrouwbaarheid en de reactiesnelheid van het 
systeem. ‘De pompen reageren nagenoeg direct op 
de snelheid. Het wegvallen van de gps-ontvangst 
is iets waar andere systemen nog weleens mee te 
kampen hebben. Daar hebben onze klanten tot nu 
toe nog geen problemen mee gehad. We hebben 
wel een beveiliging ingebouwd, zodat hij doorrijdt 
op een bepaalde stand, maar het gps-systeem is zo 
betrouwbaar dat we er tot nu toe nog geen enkele 
klacht over hebben gehad. Het is ook standalone-
elektronica, het werkt compleet onafhankelijk van 
andere systemen.’ Verder is het systeem  niet  
moeilijk te bedienen. Eén keer rijden en je bent 
eraan gewend. ‘Een kind kan de was doen’, is het 
devies van Van de Ven.  

Overigens is het zo dat de bestuurder tijdens het 
rijden altijd de baas over de techniek blijft en per 
groep ook met de hand kan plussen en minnen.  
En net als op de klassieke set is ook de druppel-
grootte nog in te stellen. 

taart
Om de boomkwekerijsector als geheel op de 
hoogte te stellen van de verruimde mogelijkheden 
van de nieuwe set, komt Agricult naar de beurs in 
Zundert met een speciale demoset. Her en der  
in het land draait de LVS-GPS al op diverse  
bedrijven. De eerste reacties uit de boomkwekerij 
zijn enthousiast. ‘Telers bellen dealers op om ons te 
complimenteren met de werking van de techniek. 
Dat is een eer, natuurlijk. Voor ons is dat de kers op 
de taart.’ 

Liefhebbers van de huidige configuratie kunnen 
voorlopig nog een LVS Classic bestellen zonder 
gps. Agricult verwacht echter dat die variant op 
termijn uit het assortiment zal verdwijnen, omdat 
de nieuwe opbouwset voor een gering prijsverschil 
met gps kan worden geleverd. ‘Ik denk dat we hier-
mee misschien wel de grootste stap zetten naar 
nog meer precisie.’

GrOOtGrOENPLus 2016
Agricult deelt op Grootgroenplus zijn 
stand met Agricult-opbouwcenter Nouws 
Mechanisatie uit Rijsbergen. Naast de stand 
staat die van dealer CLTV uit Zundert. CLTV 
verkoopt het draagbare Agricult-pakket  
(LVS Lans Pro en LVS Kar) en begeleidt klanten 
bij de omschakeling naar laagvolumetechniek.  
De internationale vakbeurs voor de Benelux 
wordt tussen 5 en 7 oktober in Zundert 
gehouden. Van de Ven: ‘We verwachten stevige 
belangstelling op de beurs. Dit is voor veel 
telers een prachtig product met veel nieuwe 
mogelijkheden.’
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DE HElMonDSE METHoDE
De gemeente Helmond heeft een standaard voor straatbomen opgesteld. Als 
gevolg daarvan plant zij in principe alleen nog maar bomen in open grond. Dat 
betekent minder bomen in aantallen, maar wel kansrijker en duurzamer. 

ovER auTiSTiSCHE STEDEn
Landschapsarchitect Harro de Jong ergert zich aan het zoveelste nietszeggende 
bosje dat rondom steden wordt aangeplant. Die gebieden zouden beter 
toegankelijk moeten worden gemaakt en daar zou geld in gestoken moeten 
worden: ‘Steden moeten gebruikmaken van wat het landschap te bieden heeft.’

DivERSiTEiT BinnEn HET iEPEnSoRTiMEnT
Amsterdam heeft naam gemaakt met haar uitgebreide sortiment iepen. 
Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee beschrijft hoe hij diversiteit binnen 
dit sortiment nastreeft  door het door elkaar planten van iepensoorten in het 
Havengebied, IJburg en de Plantage Middenlaan.

DivERSiTEiT MoET JE DoEn
Jaap Smit heeft voor een aantal beheerders zogenaamde inspiratielijsten 
opgesteld. Doel hiervan is aannemers en beheerders concrete en voor de 
situatie onderbouwde suggesties te geven voor boomkeuze. 

PlanT EEnS EEn anDERE BooM
Dagvoorzitter Kuppen ondervraagt een aantal beheerders en architecten 
naar de succesfactor achter diversiteit van aanplant:
• Thor Hendriks, Buro Bol 
• Henry van Blitterwijk, gemeente Houten

lezingen

dag
innovatie
boom DOnderdag 13 oktober

Boomkwekerij Udenhout

plant eens 
wat vaker een 

andere boom

Programma

Donderdag 13 oktober organiseren de vakbladen Boomzorg, 

Stad + Groen en Boom in Business voor de zesde keer 

de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze dag wordt een 

mengelmoes van onderwerpen behandeld: ontwikkelingen 

op het gebied van bomen, planten en heesters, techniek, 

informatietechnologie en beheer en onderhoud. De dag 

wordt dit jaar gevuld met elf sprekers. Zes van hen zijn 

ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de afgelopen 

periode in vakbladen Boomzorg en Boom in Business de 

revue passeerden.

Henry Kuppen 
Dagvoorzitter

09:30   ontvangst: thema Plant eens een andere boom

10:15   opening Boom innovatie Dag door Henry Kuppen

  Welkomstwoord Martien Mantje, directeur Boomkwekerij udenhout

10:20   Henry Kuppen Plant eens een andere boom 

10:40  inspiratieboom x Sycoparrotia semidecidua  Thijs Kruiver

10:45  inspiratieboom Ulmus leavis fladderiep Johan Canoot

10:50  Wolfgang Holz De Helmondse methode

11:10 - 12:00  Demonstraties en proeven en kleine lunch

12:00   Harro de Jong Over autistische steden

12:20  inspiratieboom Ostrya carpinifolia Wolfgang Holz 

12:25  inspiratieboom Eucommia ulmoides Martin Tijdgat

12:30   Jaap Smit Diversiteit moet je doen

12:50  inspiratieboom Populus x canadensis ‘Marilandica’ Henry Kuppen

12:55   inspiratieboom Acer monspessulanum René Priem 

13:00 - 14:00 Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:00 - 14:20  Hans Kaljee Diversiteit binnen het iepensortiment

14:20 - 14:30  uitreiking/ bekendmaking van de winnende inspiratieboom 

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel
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Ja, hij heeft tijdens de crisis weleens aan zijn toekomst in de boomkwekerij getwijfeld, bekent hij ergens halverwege het interview.  

Boomkweker henk Molenaar uit waddinxveen vertelt open over de crisis, ziekte, geluksmomentjes op de kwekerij, computers en hoe heerlijk  

het is weer op te krabbelen. ‘we hebben zware jaren achter de rug, maar ik heb goede hoop dat we er sterker uit zullen komen.’

Auteur: Peter Voskuil

‘De zware jaren zijn voorbij, 
hoop ik’
Boomkweker Henk Molenaar uit Waddinxveen richt blik weer op de toekomst

‘Maak er maar niet zo’n pocherig verhaal van, 
want daar hou ik niet van’, zegt de kweker aan het 
einde van het gesprek. Molenaar is van huis uit 
een bescheiden jongen. Een harde werker die zijn 
zegeningen telt en in het vak bekend staat om 
zijn open en transparante manier van handelen. 
‘Mijn bedrijf zit nog steeds bij de afdeling speciaal 
beheer bij de bank, maar het gaat op alle fronten 
steeds meer de goede kant op, heb ik het gevoel.’

klimplanten
Zijn vader was groentekweker en teelde onder 
meer kool en spruiten. Maar het hart van de zoon 
bleek meer bij de boomkwekerij te liggen. ‘Ik ben 
er in de avonduren mee begonnen. Na verloop 
van tijd zijn mijn vader en ik er samen mee verder-
gegaan en hebben we de groente laten vallen.’  
Een goede beslissing, achteraf, want groenten  
vragen tegenwoordig om een schaalgrootte die 

het bedrijf nooit gehaald zou hebben. 
Molenaar kweekt op tweeënhalve hectare veel 
klimplanten en klimfruit: clematis, kiwi, rode bes, 
zwarte bes. Een kwart miljoen klimplanten per jaar 
levert hij af voor de export. Tuincentra, bouw- en 
supermarkten in heel Europa maken er goede sier 
mee. Daarnaast ‘doet’ Molenaar jaarlijks nog een 
half miljoen coniferen (meest P9). Hij heeft een 
vaste medewerker in dienst, twee WA-jongeren 
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en hij maakt gebruik van een groep van zo’n tien 
scholieren die hem op piekmomenten helpen.  
Zelf moet hij oppassen dat hij het niet te bont 
maakt met zijn werkweken. ‘Ik heb natuurlijk ook 
nog een gezin en drie dochters. Je wilt niet een 
vader zijn die op zondag alleen het vlees aansnijdt 
en verder altijd aan het werk is.’  

Feeling
Molenaar vindt het, met al zijn ervaring, geen 
supermoeilijke gewassen om te kweken. Natuurlijk, 
ziektes liggen altijd op de loer. En bij coniferen is 
het in de groeimaand september altijd erg  
oppassen. ‘Vorig jaar hebben we de hele maand 
september regen gehad. Dan is het zaak om 
ondanks de nattigheid toch de voeding erin te 
houden.’ Volgens Molenaar is feeling nog altijd 
belangrijk in het vak. Je kunt meten wat je wilt, 
maar als je zicht op je gewas hebt, zegt je gevoel 
wat er moet gebeuren. 

Molenaar heeft moeilijke jaren achter de rug.  
Hard werken is prima, maar als je er alleen maar op 

achteruit gaat, is het weleens moeilijk. Molenaar 
had het tij tegen bij een paar beslissingen. In 2010 
kocht hij zijn vader uit en deed hij tegelijkertijd 
een bouwinvestering. ‘Ik zat best wel zwaar. En je 
moet natuurlijk ook realistisch zijn. Als de mensen 
om je heen gaan twijfelen, wordt het moeilijk.  
Ik heb gelukkig een vrouw die er helemaal achter 
staat. Een vrouw kan de zaak maken of breken. 
Kijk, mensen denken dat het met een eigen bedrijf 
alles goud is wat er blinkt, maar dat is natuurlijk 
niet zo. Het zijn moeilijke jaren geweest; daar ga ik 
niet over liegen. En nog steeds moet ik net als veel 
anderen harder werken dan ooit, maar dat vind ik 
niet erg.’

Van boven
Rond 2010 sloeg de crisis in volle hevigheid toe in 
de branche. Overproductie zorgde ervoor dat hij 
de markt voor zijn ogen zag wegzakken. De prijzen 
op de klok waren slecht en daarbuiten was het al 
niet veel beter. Tegelijk werd zijn vrouw ziek. ‘Dat 
hakte er natuurlijk wel in. Dan kun je niet zo veel 
tijd besteden aan je bedrijf als je wilt, maar het 

belangrijkste is dat ze inmiddels weer helemaal 
hersteld is. Het gaat de laatste paar jaar sowieso 
weer beter en dat maakt het leven een stuk leuker. 
Ik wil er niet een heel christelijk verhaal van maken, 
maar ik heb het gevoel dat ik van boven geholpen 
ben.’

Molenaar kan weer ontzettend genieten van zijn 
bedrijf. Half juni, als alles wat betreft kweek hele-
maal volgepot en in bloei staat, beleeft hij soms 
in stilte momenten van geluk. ’s Avonds op zijn 
gemakje met de spuit achter de trekker door de 
tuin rijden en zien wat er allemaal klaar staat voor 
de verkoop. Wat wil een kweker nog meer?  
‘Vaak is dat ook het moment waarop alles er 
piekfijn bij ligt. Dan ligt er nergens meer rommel. 
Voor die tijd erger ik me daar altijd een beetje aan, 
omdat je dan nog niet de mogelijkheid hebt gehad 
om alles op te ruimen.’

GroenVision
Dit jaar heeft Molenaar de verkoop weer in eigen 
hand genomen. Dat betekent op beurzen staan 
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INTERVIEW5 min. leestijd

(een stuk of vier per jaar), veel mailen en bellen 
en soms alle exporteurs langsrijden in Naaldwijk, 
Aalsmeer en Boskoop om je gezicht te laten zien. 
Molenaar is daar wel goed in, vindt het leuk en 
praat makkelijk met mensen. ‘Misschien had ik wel 
verkoper moeten worden’, grapt Molenaar. 
De verkoop wordt sinds een jaar vergemakkelijkt 
door een nieuw computerprogramma, GroenVision 
van softwareleverancier Infogroen. ‘Ik hou eigenlijk 

helemaal niet van computers’, verklapt Molenaar.  
‘Ik had een simpel programmaatje lopen, dat ooit 
was gemaakt door een kweker die wel van  
computers hield. Planter heette dat. Maar dat werd 
niet meer geüpdatet en toen ben ik toch maar 
verder gaan kijken, want het was tijd voor iets 
nieuws. Ik deed de facturatie nog per post; dat kon 
eigenlijk niet meer.’ Ook helpt GroenVision hem 
mailinglijsten met actuele aanbiedingen te maken 
voor klanten.

wennen
GroenVision koppelt het voorraadbeheer recht-
streeks aan de facturatie. ‘Dat is een heel groot 
pluspunt’, constateert Molenaar. Wennen is het wel 
voor hem. Soms wordt het hem te ingewikkeld en 
belt hij de servicedesk. ‘Ik moet zegen dat ze altijd 
bereid zijn om te helpen en het probleem wordt 
ook altijd opgelost.’ Een minpuntje dat daartegen-
over staat, zijn de veilingbrieven. Omdat de veiling 
een ander afrekensysteem hanteert, moet alles 
handmatig ingevoerd worden in de computer.  
‘Ik heb bij Infogroen gevraagd of ze dat ook  
kunnen koppelen. Ik wacht in spanning af.’  

‘Misschien had ik wel  

verkoper moeten worden’

ONtwIkkELING GrOENVIsION  
Gaat DOOr

Het programma GroenVision is relatief nieuw 
in de sector. Het wordt sinds 2012 aangeboden 
door softwareleverancier Infogroen en regelt 
voorraadbeheer en facturatie. Met hulp van de 
modernste technieken is het voor de kweker 
een uitermate geschikt hulpmiddel om de 
meest actuele voorraad- en management- 
informatie ook op afstand bij de hand te  
hebben. ‘Met GroenVision kun je dat tegen-
woordig allemaal met de iPad in de hand 
oproepen’, vertelt Jan Kastelein, software- 
adviseur boomkwekerij bij Infogroen.  
‘Daarnaast kun je alle gewenste documenten 
opvragen, printen en per mail verzenden.’ 

Infogroen heeft inmiddels om en nabij de  
duizend GroenVision-licenties lopen.  
Het programma wordt continu dooront- 
wikkeld. Daarbij wordt niet alleen gestreefd 
naar verbetering van de gebruiksvriendelijk-
heid. Infogroen is momenteel over de hele  
linie van zijn softwareproducten bezig met  
het koppelen van zo veel mogelijk programma’s 
aan de vervolgadministratie, ook om  
accountants realtime inzicht te geven in de 
actuele stand van zaken. De volgende stap 
waaraan nu wordt gewerkt in Boskoop is het 
rechtstreeks inlezen van verkooporders. 
 Klanten kunnen hun bestellingen dan in  
Excel-formaat inlezen in het systeem. Voordien 
was dat een tijdrovend klusje. Bovendien  
vermindert dit de kans op fouten. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6103
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Een nieuwe rubriek in Boom In Business: Regio in Beeld. Het idee is simpel. Als redactie reizen wij teeltregio na teeltregio af; we interviewen in ieder 

gebied op één dag drie kwekers en doen daarvan verslag. We sluiten de dag af met een gemeenschappelijk diner, waarbij we alles nog eens de revue 

laten passeren. Dit keer starten we met het gebied dat altijd aan de laatste mem hangt: Oost-Groningen.

Auteur: Hein van Iersel

Zaailingen en zetstammen – 
mag het iets vernieuwender?
Nieuwe rubriek in Boom In Business: Regio in Beeld 

Het drietal ondernemers en Rob Bogaards van rozencorporatie Rosaco 

op de foto bij Landgoed Ekenstein in Appingedam.
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REGIO IN BEELD3 min. leestijd

Als kwartiermaker van ons rondje Groningen  
hebben we Rob Bogaards van rozencorporatie 
Rosaco aangezocht. Hij meldt het tijdens de 
voorbereidingen al meteen: ‘Groningen was ooit 
een concentratiegebied, maar dat is het allang 
niet meer. Natuurlijk heb je hier boomkwekers 
en goede ook, maar van een teeltgebied mag je 
niet meer spreken.’ De cijfers laten helaas zien dat 
Bogaards gelijk heeft. Vijftien geleden waren er 
bijna twee keer zo veel kwekers in Groningen.  
Het areaal is in diezelfde periode overigens wel 
gestegen, maar afgezet tegen de totale omvang 
van de sector in Nederland is Groningen inmiddels 
wel heel klein.
Voor de individuele ondernemer maakt dat alle-
maal niet zo veel uit. Die denkt anders. Kan ik hier 
mijn brood blijven verdienen? Moet ik een ander 
vak kiezen of met mijn negotie verhuizen naar een 
teeltgebied waar meer actie is? Gelukkig zijn er 
nog steeds kwekers in het gebied die vooruit wil-
len. In ons geval geven twee van de drie  
kwekers aan dat ze een duidelijke groeistrategie 
hebben. Boneschansker meldt met zijn Grunningse 
nuchterheid dat hij wel wil doorgroeien naar 36 
hectares. Ook de benjamin van het drietal kwekers, 
Alwin Ebbens,  geeft aan groeiambities te hebben.  
Er zijn natuurlijk ook heel goede redenen om te 
kweken in Oost-Groningen. Behalve dat het een 
erg mooi gebied is, kun je er ook voor relatief 
weinig geld grond pachten of kopen. En de  
kwaliteit van de grond in het gebied van de door 
ons bezochte kwekers is doorgaans uitstekend. Een 
hoog gehalte organische stof, dus veel voedings-
waarde en een hoge waterbuffelring. 

Drie K’s 
Het is moeilijk om op basis van drie interviews een 
algemeen geldende conclusie te trekken, maar in 
het algemeen lijkt het erop dat Groningse kwekers 
wat meer aan de historie van hun gebied hangen 
dan elders in het land het geval is. Dat illustreert 
zich heel aardig door het verhaal van de drie K’s. 
Drie kwekers: Kloosterhuis, Kruijer en Kuiper, die 
in de jaren negentig heer en meester waren in het 
gebied. De drie K’s zijn voor een belangrijk deel 
vergane glorie. Alleen Kloosterhuis draait nog full 
swing, maar het is typerend dat alle geïnterview-
den mij dat verhaal los van elkaar vertellen.  
Wat geldt voor de 3 K’s, geldt ook voor de teelt- 
oriëntatie. Voor een groot deel blijft die zeer  
traditioneel en weinig vernieuwend. Natuurlijk is 
alles in principe te vinden in Oost-Groningen, dus 
naast zaailingen en zetstammen ook wel vaste 
planten en laanbomen. Maar er zou zo veel meer 
kunnen.  Tijdens het diner wordt dat ook verklaard 
door de Groningse cultuur. Boomkwekers zijn een 

uitzondering, maar de agrarische sector is hier 
lang het domein geweest van grote heerboeren 
en grootgrondbezitters. Die mensen hebben ooit 
kapitalen verdiend, te oordelen naar de grote en 
kapitale boerderijen die verspreid over het land-
schap staan. Anderzijds stimuleerden die grote 
boerderijen niet het ontstaan van kleine en  
innovatieve agrarische bedrijven, die op een paar 
hectaren grond nieuwe teelten uitprobeerden.

Rosaco
De achteruitgang van het gebied laat zich helaas 
ook aardig illustreren door het leden aantal van 
Rosaco. Ooit waren van deze corporatie 150  
kwekers lid; inmiddels is dat teruggeboerd naar  
11 kwekers. 
Het is in dit verband bijna logisch dat een groot 
deel van de groepsdiscussie over bedrijfs-
opvolging gaat. Voor Alwin Ebbens is het nog een 
beetje vroeg om daaraan te denken. Gerry Weijer 
denkt eigenlijk dat zijn bedrijf niet te verkopen is. 
Boneschansker – een paar slagen groter – heeft 
een duidelijke strategie om dat voor elkaar te  
krijgen. Rob Bogaards geeft een aantal voorbeel-
den, uit de praktijk gegrepen, die aantonen dat 
het toch echt belangrijk is om daar goed over na 
te denken. Machines en opstanden kosten goud 
als je ze aanschaft, maar hun waarde daalt tot een 
absoluut dieptepunt als je door omstandigheden 
moet verkopen. 

Het gemeenschappelijke diner bij deze eerste 
editie van Regio in Beeld werd genoten bij 
Landgoed Ekenstein in Appingedam, een 
stijlvolle Groningse borg, die is omgevormd 
tot een uitstekend restaurant en hotel. De  
volgende mensen schoven aan bij het diner: 

• Gerry Weijer van Boomkwekerij G. Weijer 
  in Veendam
• Jan Boneschansker van Boomkwekerij 
  Boneschansker in Meeden 
• Alwin Ebbens van Handelskwekerij Alwin 
  Ebbens in Noordbroek
• Rob Bogaards van rozencorporatie Rosaco in 
  Noordbroek
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Er zijn in het productiegebied Oost-Groningen niet veel jonge ondernemers in de boomkwekerij. Gelukkig is Alwin Ebbens een uitzondering. In 2015 

startte hij met zijn bedrijf in Noordbroek, in het bedrijfspand waar – niet geheel toevallig – ook rozencorporatie Rosaco is gevestigd, maar hij is daar 

vervolgens geen lid van. Het areaal dat Ebbens onder zijn hoede heeft, is nog maar een paar hectares groot. Ebbens richt zich daarom in belangrijke 

mate op de handel.

Auteur: Hein van Iersel

‘We zijn hoe dan ook 
slagkracht kwijtgeraakt’
Jonge ondernemer gelooft in de potentie van Oost-Groningen

Wie rondreist in Oost-Groningen, loopt al snel 
tegen het historische fenomeen van de drie K’s aan: 
drie grote bedrijven, allemaal beginnend met een 
K, die in de jaren negentig de markt bepaalden. 
Ieder van deze bedrijven, Kloosterhuis, Kruijer en 
Kuiper, had zijn eigen toeleveranciers in de vorm 
van kleine kwekers. IN totaal hadden deze drie 
ongeveer 300 hectares. De grote groep ‘kleinere’ 
kwekers telde ruim een 50 tal die ook nog goed 
waren voor een +/- 150 hectare. De hegemonie van 
de drie K’s ligt inmiddels achter ons. Alwin Ebbens 
heeft gewerkt bij Bloemenveiling Floraholland, 
Groen Groep Eelde en later bij F. Kuiper bv. Alwin 

Ebbens – en overigens ook zijn vader voor hem 
– heeft het vak geleerd bij een van de grote drie: 
Kuiper in Veendam. ‘In 2013 wilde ik met mijn broer  
het bedrijf overnemen, maar dat werd niet gewaar-
deerd.’ Verder wil Ebbens er niet veel over zeggen. 
‘Ik ben linksaf gegaan en zij rechtsaf.’

Traditioneel
De teelten en daaruit voortkomende handel van 
Handelskwekerij Alwin Ebbens zijn hoofdzakelijk 
traditioneel Oost-Gronings, dus de productie van 
zetstammen voor sierheesters en vruchtbomen, 
maar ook coniferen, kleinfruit en bosplantsoen. 

Ebbens heeft wel zijn eigen kwekerij, maar 
besteedt het overgrote deel van dat werk weer 
uit, ook omdat er nog niet geïnvesteerd is in een 
uitgebreid eigen machinepark. Ebbens: ‘Als ik bij 
een leverancier kom, kan ik wel zeggen hoe hij of 
zij het moet doen, maar het praat toch makkelijker 
als je zelf ook een kwekerij hebt en dus uit eigen 
ervaring weet hoe het groeiseizoen zich heeft 
ontwikkeld.’

Als ik later met Ebbens een van zijn percelen 
bezoek, lijkt dat laatste wel mee te vallen.  
De gewassen op de lange, typisch Oost-Groningse 
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akker staan er superstrak bij. Her en der zit onder 
in het gewas een minimale aantasting van blad-
vlekkenziekte, maar dat mag eigenlijk geen naam 
hebben en zeker geen bestrijding. Ebbens laat 
mij een nieuwe pruimenonderstam zien Prunus 
spinosa WUR-S766. Een nieuwe Prunus onderstam 
met een groeikracht van 80% ten opzichte van 
Prunus St. Julien A. Hij vindt het belangrijk om 
nieuwe dingen te proberen en heeft duidelijk ook 
de ambitie om op dit gebied bestuurlijk mee te 
draaien. Hij is nog niet gevraagd om mee te doen 
aan het appelonderstammen-onderzoek van Fruit-
tree Rootstocks Holland, dat wordt aangestuurd 
door een aantal grote kwekers op dit gebied, maar 
zou dat zeker overwegen. Ebbens hecht zeer aan 
de rol van Nederland als toonaangevend leveran-
cier; ondanks het wegvallen van onderzoeksgelden 
vanuit de overheid is het belangrijk dat er wordt 
geïnvesteerd in innovatie. En als dat niet vanuit 
de overheid kan, zal het bedrijfsleven dat moeten 
oppakken. Ebbens: ‘Ik heb geen mening over het 
wegvallen van het Productschap, maar we zijn hoe 
dan ook slagkracht kwijtgeraakt.’

In het algemeen is de jonge ondernemer voor-
stander van meer samenwerking. Wat hij zelf doet 
met Rob Bogaarts van Rosaco is daarvan een 
goed voorbeeld. Ook al is zijn bedrijf geen lid van 
Rosaco, toch kunnen de corporatie en het jonge 
bedrijf van elkaar profiteren door het combineren 
van logistiek en huisvesting. Als het gaat om dat 
soort simpele manieren van samenwerking is er 
veel meer mogelijk. Daar heeft iedereen voordeel 
van.

Potentie
Ebbens heeft een jaar geleden voor de keuze 
gestaan waar hij zijn bedrijf zou vestigen. Hij heeft 
voor Noordbroek gekozen, maar had voor hetzelf-
de kunnen kiezen voor Midden-Limburg. Dat het 
Groningen is geworden, zegt volgens de jongbak-
ken kweker wel iets over het geloof dat hij heeft in 
het gebied, of beter gezegd in de potentie van het 
gebied. Ebbens denkt dat hij in Oost-Groningen 
fors kan doorgroeien, met zijn handelsactiviteiten, 
maar duidelijk ook met een eigen kwekerij.  
Het aantal bedrijven in Oost-Groningen neemt wel-
iswaar sterk af, maar dat geldt niet of veel minder 
voor het areaal. Dat betekent dat ambitieuze  
kwekers groter worden, terwijl oudere kwekers 

zonder opvolging hun bedrijf stoppen.
Al met al maakt het voor de jonge kweker  
helemaal niet zo veel uit waar zijn bedrijf is.  
‘Als Rusland de grenzen dichtgooit, hebben we 
allemaal een probleem.’
Verder specialiseren ziet Ebbens voorlopig niet  
zitten, niet qua afzetgebied en niet wat betreft  
het soort teelten. Wel lijkt het hem slim voor zijn 
eigen bedrijf om niet te veel aandacht te geven 
aan nieuwe opkomende markten. Ebbens, met  
een knipoog: ‘Maar ik hoop dat mijn collega’s daar 
heel veel aandacht op richten. Dat maakt het  
makkelijker voor mij in de bestaande markten.’ 
Het is in ieder geval duidelijk dat Ebbens zich niet 
wil focussen op productie alleen, maar een sterke 
positie wil opbouwen in het handelskanaal. Daarbij 
hoort dat hij al zijn klanten minimaal één keer per 
jaar wil bezoeken. ‘In de zomer slaap ik niet thuis; 
dan ben ik zo veel mogelijk op reis.’ Voor Ebbens 
geldt overigens niet: wat je van ver haalt, is lekker. 
‘Niet iedereen in de straat is klant bij mij, dus ik 
hoef niet per se ver weg voor nieuwe klandizie.’
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Prunus spinosa WUR-S766.
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Groningen is als productiegebied bekend geworden door de grootschalige agrarische productie van uitgangsgewassen voor de andere sectoren van de 

boomkwekerij en de fruitteelt. Dat grootschalig niet meteen groot betekent, bewijs Gerry Weijer uit Veendam (52). Hij verdient zijn brood op  een areaal 

van 3 hectares. 

Auteur: Hein van Iersel

Klanten zijn net vlooien. 
Een paar zijn honkvast, 
maar de meeste springen 
alle kanten op
Gerry Weijer voorzichtig op zoek naar andere teelten, maar wel binnen de 
traditie van de streek
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Gerry Weijer zit er helemaal klaar voor als ik rond 
etenstijd de oprit van zijn oude Groningse  
boerderij op rij. Het is een van die zeldzaam hete 
dagen en daarom heeft Weijer speciaal voor het 
interview een zitje in de schaduw voor zijn  
boerderij klaargezet. ‘Boerderij’ is overigens niet 
het goede woord. Het huis waar Weijer woont is 
ooit een boerenbedrijf geweest, maar is inmiddels 
helemaal opgenomen in de lintbebouwing, en 
meer grond dan een forse tuin heeft Weijer niet 
rond zijn huis liggen. De enige kweekactiviteiten 
die in Veendam plaatsvinden,  zijn een aantal zaai-
plots of stratificeerbakken van ongeveer een meter 
bij een meter met onder andere zoete kers.  

Grond aan huis zou voor de teelten van Weijer ook 
geen haalbare kaart zijn. De meeste gewassen die 
de kweker teelt, zijn eenjarige teelten en vereisen 
ieder jaar verse grond. Belangrijk daarbij zijn goede 
relaties met de verpachtende boeren. Dat is door 
overmacht niet altijd makkelijk. Weijer: ‘Normaal 
maak ik de afspraak dat ik de grond in februari leeg 
oplever. Dit jaar was het weer zo slecht met zo veel 
natte periodes, dat dit gewoon niet lukte. De boer 
in kwestie sprak me daar wel op aan, maar had 
gelukkig begrip voor de situatie. Ook dit jaar pacht 
ik weer bij hem.’

Weijer legt uit: de grond in Oost-Groningen is  
compleet anders dan die in Midden-Limburg, 
bijvoorbeeld. Hoewel veel van de Oost-Groningse 
teelten daar ook te vinden zijn. Oost-Groningen 
heeft op veel plekken vooral een veel hoger 
humusgehalte. Dat is prima en zorgt natuurlijk 
voor een hoge vruchtbaarheid en buffering van 
water, maar geeft ook problemen als het lange 
tijd achter elkaar regent. In Limburg kun je na een 
stortbui ’s middags weer op het land; in Groningen 
moet je de grond dan echt een dag met rust laten. 

Rozen
Ook Weijer ziet de markt voor rozenonderstammen 
al jaren teruglopen. De schattingen die hij voor de 
vuist weg geeft, zijn anders dan die van collega 
Boneschansker, maar dat doet weinig af aan de 
ernst van de situatie. Anders dan een aantal andere 
kwekers in het Groningse is Weijer geen lid van 
de rozencorporatie. Dit is vanwege oud zeer uit 
een ver verleden, maar vooral ook omdat hij niet 
inziet dat een corporatie zou kunnen zorgen voor 
een betere prijs. Ook Rosaco heeft inmiddels geen 
gegarandeerde afzet meer. Aan de andere kant ziet 
Weijer in dat Rosaco door zijn nog steeds domi-
nante rol belangrijk is voor de prijsstelling van het 
product. Voor de afzet maakt het allemaal niet zo 

De meeste gewassen die de 

kweker teelt, zijn eenjarige 

teelten en vereisen ieder 

jaar verse grond
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veel uit. Net als de Rosaco-leden verkoopt Weijer 
zijn onderstammen inmiddels ook ongesorteerd 
en gebeurt het sorteren in Oost-Europa. Het areaal 
rozen dat Weijer nu nog zaait, is ongeveer 30 are, 
goed voor circa 180.000 planten. 
De enige remedies die Weijer hiervoor heeft, zijn 
het hooghouden van de kwaliteit en zorgen dat 

je bestaande afzet je trouw blijft. Het is duidelijk. 
Zolang Weijer nog een paar centen aan het zaaien 
van rozen kan verdienen, zal hij dat blijven doen, 
maar ook hij lijkt inmiddels de illusie verloren te 
hebben dat rozen ooit nog een cashcow worden. 
Weijer: ‘Klanten zijn net vlooien. De meeste zijn 
honkvast, maar een paar springen alle kanten op’ 
. Het is belangrijk je daarop te concentreren.’ Toch 
ziet de kweker op dit gebied wel eens rare dingen 
gebeuren. Bijvoorbeeld dat zijn product als te duur 
wordt gezien en ingewisseld voor zetstammen uit 
Oost-Europa, die weliswaar een paar centen goed-
koper zijn, maar ook een totaal andere kwaliteit 
hebben. Weijer: ‘Ik berust erin dat het overal het-
zelfde is. Eigenlijk al jaren.’ 

Weijer: ‘We zouden als kwekers veel meer  
producten moeten vernietigen, in plaats van alles 
maar op de markt brengen, hoe weinig we er ook 
voor krijgen. Daarom zouden kwekers zich veel 
sterker moeten verenigen.’ Weijer stelt dit, maar 
geeft meteen aan dat de kans daarop niet erg 
groot is.  

Nieuwe teelten
Een van de teelten die de wegvallende omzet 
van rozen moet goedmaken, is de teelt van 0+1 

St. Julien A-zetstammen. Dat is op dit moment 
de meest gangbare onderstam voor pruimen in  
Nederland. De teelt is relatief makkelijk. In het 
najaar wordt stek gesneden van moerplanten.  
Dit stekmateriaal wordt allereerst 24 uur lang in 
een oplossing van Rhizopon AA-groeistof gedoopt. 
Het stekmateriaal zuigt zich dan vol met groeistof. 
Daardoor wordt in de koeling, waar de stekken 
gedurende de winter worden opgeslagen, callus 
gevormd. In het voorjaar wordt de stek dan weg-
gestoken en na een groeiseizoen verkocht als kant-
en-klare zetstam. 

De kweker is nog niet echt op stoom met deze 
voor hem nieuwe teelt. In 2015 en 2016 is hij 
gestart met het inrichten van een moerhoek met 
virusvrij materiaal; eind dit jaar verwacht hij de 
eerste stekken te kunnen snijden. Beperkt in aantal 
nog, maar Weijer heeft er zin in. 

Verkopen
Gerry Weijer is pas 52 en dus nog veel te jong om 
te stoppen, hoewel hij beseft dat hij daar al  
plannen voor zou moeten maken. De kans dat een 
van zijn drie dochters of een zoon in zijn schoenen 
stapt, is niet groot. Weijer: ‘Het is veel belangrijker 
dat zij zorgen voor een goede opleiding.’  
Weijer zelf is wel door familie in de boomkwekerij 
beland. Zijn schoonvader had een handels- 
kwekerij. Via hem kwam hij in aanraking met  
de sector. Daarna is Weijer gaan werken bij een  
collega in de buurt en is later zelfstandig  
geworden.‘We zouden als kwekers veel 

meer producten moeten 

vernietigen, in plaats van 

altijd maar op de markt 

brengen, hoe weinig we 

er ook voor krijgen
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Een beetje ziekteschade, maar dit mag  geen naam hebben .
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De meest Groningse kwekers zijn relatief klein, maar er is een aantal uitzonderingen. Een grote – tenminste naar Groningse begrippen – is het bedrijf 

van Jan Boneschansker in Meeden. Boneschansker is de vijftig gepasseerd en is nu bezig met een gericht ‘strijdplan’ om zijn bedrijf op termijn  

verkoopbaar te maken. 

Auteur: Hein van Iersel

‘Het had minder kunnen’
Jan Boneschansker neemt een eindspurt om zijn bedrijf toekomstproof en 
verkoopbaar te maken
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Makelaars in aandelen zeggen weleens: je 
moet kopen als de markt op zijn dieptepunt is. 
Bonenschansker heeft die wijze raad ter harte 
genomen en heeft zijn bedrijf fors uitgebreid 
in een tijd dat de meeste boomkwekers vooral 
denken aan overleven. Overigens geldt die wijze 
raad in Groningen wellicht wat minder, omdat er 
vergeleken met de andere teeltgebieden minder 
concurrentie is op het gebied van grond. Er is 
veel reguliere landbouwgrond beschikbaar en de 
boomkwekerij is relatief klein.

Als ik ‘s ochtends om 10.00 uur bij Boneschansker 
aanschuif in de kantine, zit de kweker al aan de 
koffie en een vers gedraaid shaggie met een  
collega-kweker. Zijn medewerkers, sinds kort een 
clubje van vier man – of eigenlijk drie mannen 
en een vrouw –, zijn buiten aan de slag en weten 
klaarblijkelijk wat ze moeten doen, want  
gedurende het interview komt er niemand 
moeilijke vragen stellen. 

Dat de boomkwekerij inmiddels beschikt over een 
fors team, wil niet zeggen dat hij zelf de handen 
niet meer uit de mouwen steekt. Boneschansker 
heeft de uitstraling van een Viking. Groot, rossig 
en gezegend met een paar kolenschoppen waar 
je meteen ontzag voor krijgt. Echt een boom-
kweker die zijn handen uit de mouwen kan steken 
dus, maar tijdens het gesprek en ‘s avonds tijdens 
het groepsgesprek met de andere boomkwekers 
van Regio in Beeld blijkt de andere kant van 
Boneschansker: die van een slimme en communi-
catieve ondernemer, die klaarblijkelijk heel goed 
weet waarover hij praat en waar hij naartoe wil. 

Om met dat laatste te beginnen: Boneschansker 
heeft, zoals het er nu uitziet, geen opvolgers en 
zal dus iets anders moeten doen om zijn bedrijf te 
gelde te maken op het moment dat hij toe is aan 
zijn pensioen. De eerste stap is doorgroeien. En dat 
heeft het bedrijf het afgelopen jaar gedaan, door 
de koop van een aantal hectares grond en nieuwe 
pachtpercelen. Verder wordt geïnvesteerd in een 
nieuwe schuur. In totaal zal het bedrijf daarmee 
rond de 22 hectares groot worden. Boneschansker 
wil zelfs doorgroeien naar 35 hectares, als de 
markt het toelaat. Zelfs dat is niet heel groot voor 
Nederlandse begrippen, maar wel aan de grote 

kant voor Groningse kwekers, ook als je in ogen-
schouw neemt wat voor teelten Boneschansker 
op zijn bedrijf heeft. Dat zijn voor het grootste 
deel typisch Groningse teelten: het zaaien van 
bosplantsoen en het zaaien van rozenonderstam-
men. Maar het mag duidelijk zijn dat je meer dan 
twintig hectares boomkwekerij niet gevuld krijgt 
met alleen de productie van zaailingen. Daarom 
worden op de kwekerij daarnaast ook Taxus, Buxus, 
zuilbeuken, laurier en een aantal soorten coniferen 
gekweekt. Boneschansker zegt, als hij zijn opstand 
zuilbeuk (of eigenlijk zuilbeukjes) laat zien: ‘Dit 
soort dingen produceren wij voor de regionale 
hovenier. En wat geldt voor de Zeeuwen, geldt ook 
voor de Grunningers: Ons Grunningers bint zuunig. 
Particulieren denken hier al snel: laten we maar 
wat kleiners kopen; het wordt in de tuin vanzelf 
groot.’

Voor bepaalde teelten is Boneschansker zelfs van 
de productie van zaailingen afgestapt. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Taxus. Hij laat dit nu in plug-
gen zaaien. De overweging daarbij is als altijd: het 
aantal is te klein om het te kunnen mechaniseren 
en dan kun je het beter uitbesteden. In de kwekerij 
laat de kweker mij iets later nog een laatste plukje 
Taxus-zaailingen zien: ‘Staan er helemaal niet slecht 
bij, maar is veel te weinig. Misschien een zaaibed 
van vijftig meter.’ 

De tweede stap om zijn bedrijf klaar voor de 
toekomst te maken, is op zoek gaan naar een  
vennoot die het bedrijf op termijn kan overnemen. 
Boneschansker: ‘Geïnteresseerden mogen mij  

Oude tunnels worden binnenkort vervangen
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bellen.’ Het vinden van een goede vennoot zal 
geen makkelijke klus zijn. Het aantal boomkwe-
kers in Groningen is afgenomen en veel aanwas 
van onderop zit er ook niet aan te komen. Ook 
dat is een pijnpunt voor Boneschansker. Hij is nog 
opgeleid in wat hij de goede periode van tuin-
bouwschool Frederiksoord noemt. ‘Om toegelaten 
te worden tot die school, moest je echt toelatings-
examen doen en daarna keihard blokken om die 
vele honderden soorten struiken, bomen en vaste 
planten te leren. Op een gegeven moment moest 
die school mee in de vaart der volkeren en werden 
er geen 150, maar 300 of meer mensen toegelaten. 
Dat was het begin van het einde.’

Rozen
Niet alleen Taxus heeft de Groningse kweker uit-
besteed. Dat geldt dit jaar ook voor de productie 
van rozenzaailingen. Oppervlakkig gezien is dat 
een bijzondere stap voor een bedrijf dat al heel 
lang aandeelhouder en bestuurslid is van rozen-
corporatie Rosaco. Boneschansker verklaart dat 
heel simpel: ‘Ik heb dit jaar eenvoudig niet het 
juiste stuk grond kunnen vinden om op te zaaien 
en heb het daarom uitbesteed aan een bedrijf in 
Midden-Limburg.’ Uitbesteed betekent in dit ver-
band ook werkelijk uitbesteed, want tot voor kort 
wist Boneschansker niet eens hoe het gewas was 
opgekomen en hoe zijn zaailingen zich hebben 
gehouden onder de enorme wateroverlast waar- 
onder Midden-Limburg gebukt ging. Wel gebruikt 
de collega-kweker uit Limburg zaad dat in 
Groningen door Boneschansker zelf is gewonnen. 
Later die ochtend laat de kweker mij de droog-
installatie zien waarin het zaad voor 2018 wordt 

geprepareerd. Eigenlijk heel simpel: een grote  
tafel met een blad van fijnmazig zeefmateriaal, 
waar van onderen lucht doorheen wordt geblazen.  
De verse bottels van Rosa Laxa en Rosa Fender  
worden vooraf eerst kort gemalen en voor het 
grootste deel vrijgemaakt van het vruchtvlees.
Over de markt van rozenonderstammen is 
Boneschansker redelijk kort: ‘Die is al sinds 2000 
marginaal.’ Wat in dit verband waarschijnlijk een 
ander woord is voor dramatisch. De markt krimpt 
al jaren gemiddeld met drie en vijf procent, schat 
hij, maar de laatste jaren was de krimp veel  
agressiever: ‘Misschien wel tot dertig procent.’ 
Wellicht is de situatie dit jaar iets beter. Het belab-
berde weer in Midden-Limburg en de krimp van de 
afgelopen jaren zorgen mogelijk voor schaarste. 

Mag niet klagen 
De markt van rozenonderstammen is dus slecht 
en een echte verbetering van die markt lijkt 
niet aanstaande. Over het geheel genomen is 
Boneschansker redelijk positief. ‘Ik mag niet klagen’, 
of, met typisch Groningse onderkoelde humor:  
‘Het had minder kunnen.’ Zijn succes verklaart hij 
zelf uit de manier waarop hij naar de markt kijkt. 
Niet doorgaan met wat je altijd al doet, maar je 
eerst afvragen: heb ik een markt en past die bij 
mij? en vandaaruit produceren. Ook ten opzichte 
van de klanten heeft de Groninger een duidelijke 
filosofie. In de goede jaren moet je naam maken, 
en dan hoop je dat de klant jou trouw blijft in de 
slechtere jaren waarin de prijzen onherroepelijk 
onder druk komen te staan. Voor Boneschansker 
werkt dat klaarblijkelijk. Hij kan naar eigen  
zeggen nog steeds een redelijke prijs vragen voor 

zijn producten. De kweker verklaart dat uit een 
simpel gegeven: ‘De klant wil rust en zekerheid.’ 
Veel van de producten die Boneschansker kweekt, 
worden dan ook lokaal afgezet: direct naar  
hoveniers, maar ook via een aantal regionaal  
werkende cash & carry’s.

Potentie 
De visie van Boneschansker op Oost-Groningen 
is dubbel. Enerzijds weet de kweker ook wel dat 
de situatie in het gebied op dit moment lastig is 
voor boomkwekers. Anderzijds zie hij de potentie 
van het gebied. ‘Je hebt hier mooie grond voor 
relatief weinig geld, zelfs grond die geschikt is voor 
Boskoopse teelten.’ Ook de afstand naar Zundert 
en Boskoop is voor de kweker geen probleem. 
Dinsdagochtend bestellen is woensdag leveren  
op elke plaats in Nederland. Het enige wat lastig  
is, is levering over het weekend. De pallet met  
producten wordt dan het weekend over bewaard 
bij de transporteur, wat niet altijd bevorderlijk is 
voor de kwaliteit. 

• Totaal 500.000 Fagus, zowel eenjarige 
  zaailingen als twee- en driejarige beuken
• 50.000 Ligustrum in de soorten ovalifolium, 
  lodense en atrovirens
• 700.000 meidoorn
• Rozenonderstammen
• 25.000 taxus, twee-, drie-, vier-, vijf- en 
  zesjarig
• 20.000 laurier in de soorten novita, caucasica, 
  rotundifolia, Otto Luyken en herbergii
• 10.000 coniferen in de soorten Brabant, 
  smaragd, Yvonne, collumnaris, 
  cupressocyparis en leylandii
• 15.000 hulst in de soorten crenata, convexa, 
  green hedge, stokes, J.C. van Tol, Alaska, Blue 
  Prince en Blue Princess
• De komende jaren steeds meer Boskoopse 
  cultures en solitaire planten

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6107
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Van studente tot  
Miss Multicote
Dorien Geentjens (29) had eigenlijk alles tegen. Ze is Vlaams, vrouw, jong en blond in een sector die Hollands en een mannenwereld bij uitstek is.  

Ook komt ze niet uit een groene familie. En dan zat haar markt óók nog eens compleet op slot. Toch wist Miss Multicote, zoals ze inmiddels  

genoemd wordt, kunstmestproducent Haifa terug op de kaart te krijgen bij de boomkwekers. 

Auteur: Santi Raats
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‘De familie waaruit ik kom, heeft helemaal niets 
met groen te maken; niet dat ik weet in ieder 
geval. Mijn moeder heeft een kledingwinkel,  
mijn vader is plantmanager bij een industriële  
wasserij. Het is puur eigen interesse. 

Nog toen ik aan het studeren was, kwam die baan 
langs: meststoffenproducent Haifa als product-
manager vertegenwoordigen. Het hoofdkantoor 
voor Noordwest-Europa zit in Mechelen; vandaar. 
Van de producten wist ik nauwelijks iets af, maar 
het trok mij wel aan om iets met natuur, met 
planten, water of gras te gaan doen. Dan is kunst-
mest zo gek nog niet. Dus toen ben ik toch gaan 
praten. Ik vroeg me af of dit mij wel paste. Maar 
er was direct zo’n klik tussen Haifa en mij, dat ik 
het toch ben gaan doen. De vacature kwam in 
mei langs, ik ben in juni afgestudeerd en op 1 juli 
begonnen. 
 
Haifa is een Israëlisch bedrijf, een heel grote speler 
op de markt. Gecoate meststof is eigenlijk slechts 
een speciality product, naast onze corebusiness, 
kalisalpeter. Het voordeel van het coaten van  
meststoffen is dat je de kunstmest op een  
gecontroleerde en gedoseerde manier toedient, 
met een minimaal risico op verbranding of een 
overmaat aan meststoffen. De kunstmest komt 
vrij door warmte en water en dat is een prima 
methode, want juist in warme en natte periodes 
zijn planten over het algemeen actiever. 

Veertien jaar geleden brandde in Israël de fabriek 
af waar bijna de complete voorraad Multicote van 
Haifa lag opgeslagen. Dat heeft enorm veel good-
will gekost. Iedereen kende het product en Haifa 
had een goede marktpositie. We hadden toen 
maar één productielocatie en één opslag. Door die 
brand kon er in het voorjaar niet geleverd worden. 
Toen is alles in elkaar gestort. Kwekers gingen  
massaal op zoek naar alternatieven en lieten 
Multicote van Haifa links liggen. 
In de zeven jaar daarna is Multicote nooit meer  
van de grond gekomen. We hadden een product 
dat vergelijkbaar was met dat van de concurrent, 
dus er was geen kweker die overstapte. 
De concurrentie deed het ook goed, moet ik  
zeggen, met een sterke buitendienst ook. Ik schat 
dat ons marktaandeel amper vijf procent was.  

Dit is mijn zevende jaar. Het eerste jaar heb ik mij 
vooral gefocust op sportvelden en golfbanen, 
omdat we daar het grootste marktaandeel hadden 
en een goed dealernetwerk. Maar daar lag voor mij 
niet de uitdaging. Ik had het gevoel dat ik daar te 
weinig toegevoegde waarde kon brengen. Het liep 
allemaal al en iedereen had de juiste kennis.  
Toen richtte ik mijn vizier op de markt voor  
boomkwekers in Nederland. 

Ik moest van nul af aan beginnen. Iedereen kende 
het product wel, maar er hing een gevoel van 
onbetrouwbaarheid omheen. Als je het nodig hebt, 

is het er niet – die gedachte. Onze stoffen zijn niet 
per se beter, ze zijn alleen op een andere manier 
gecoat. Wij kunnen het product prijstechnisch veel 
beter in de markt zetten; dat maakt het interessant 
voor kwekers. 

Ik heb eerst aangeklopt bij de potgrondbedrijven, 
want die moeten het door het substraat mengen; 
anders is verkoop kansloos. Maar bij die bedrijven 
kreeg ik de deur in mijn gezicht, want er was geen 
vraag uit de markt, zeiden zij. Ze moesten in ons 
product investeren, het op voorraad nemen en het 
doormengen. Het was een beetje een kip-of-ei- 
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Dorien Geentjens

29

Product- en salesmanager

bij Haifa North West Europe

Turnhout

Samenwonend

Tennis, hardlopen, zwemmen

Master biowetenschappen  

(richting natuur en milieu)

In ieder geval geen bureaujob van 9 tot 5
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Wilde vroeg worden

Power 20%

Pijn 60%

Prestatie 5%
Passie 15%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen.  
Dan komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt 
passie alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun 
inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), 
‘pijn’ (doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht).  
Dit is de meetlat van Dorien Geentjens: 

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals
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verhaal. Toen zat er niets anders op dan alle 
kwekers af te gaan en hen een voor een voor ons 
product te winnen. Ik heb besloten eerst vraag te 
creëren, om daarmee de substraatproducenten te 
overtuigen dat ze aanbod kunnen gaan leveren. 
En dat heb ik met vallen en opstaan voor elkaar 
gekregen. 

Wat had ik te verliezen? Tijd, ja. Maar wie niet 
waagt, die niet wint. Zo’n job als deze doe je niet 
van negen tot vijf. Met thuis zitten krijg je je  
product niet verkocht en kun je je verhaal niet 
doen. Als ik ergens aan begin, stop ik niet meer.  
Zo ben ik. Ik heb twee, drie jaar rondgelopen voor 
de omslag kwam. In Boskoop begon de bal het 
eerst te rollen. De resultaten bij kwekers waren 
veelbelovend en de proeven bij Delphy op de 
proeftuin leverden het gewenste resultaat. Toen 
merkte ik dat de deuren ineens op een kier gingen.
We hebben toen twee nieuwe producten ontwik-
keld, die we gebruikten om binnen te komen. 
En we hebben de prijs duidelijker dan ooit op onze 
brochures gezet: € 2,50 per kilo. Kwekers konden er 
serieus geld mee besparen. Toen de crisis uitbrak, 
ging het plots heel snel. Dus ik moet eerlijk  
zeggen dat ik het economisch tij wel mee heb 
gehad. In België is het moeilijker, daar is men  
loyaler aan producten. 

Nederland is overzichtelijk; je hebt twee belang-
rijke gebieden met een enorme concentratie 
aan boomkwekerijen: Boskoop en Zundert. Dat 
betekent voor mij dat ik zeker anderhalf uur moet 
rijden vanuit België, maar er zat niets anders op. 
Daarnaast gingen we op beurzen en open dagen 
staan en ik liet overal mijn gezicht zien. Alles om 
maar te bewijzen dat ons product even goed was.   
Mijn auto is mijn bureau. Nog steeds. Ik probeer 
elke week twintig kwekers te bezoeken.  
Dat lukt niet altijd, omdat ik nu ook in Polen en 
Denemarken bezig ben. 

Ik leg makkelijk contact met mensen. Dat ik een 
vrouw ben in een mannenwereldje is daarbij een 
voordeel, merk ik. Maar in het begin was dat niet 
zo. Ik moest me tien keer zo hard bewijzen omdat 
ik vrouw was, jong en zonder groene achtergrond.

In het begin heb ik bij een presentatie over 
Multicote voor een volle zaal weleens met mijn 
mond vol tanden gestaan. Ik kreeg een lastige 
vraag waarop ik het antwoord niet wist en ben van 
pure ellende het podium af gevlucht. Maar daar 
word je sterker van. Ik heb geleerd dat je het beste 
eerlijk kunt zijn en het gewoon moet zeggen als 
je iets niet weet. Dat is beter dan maar wat in het 
wilde weg roepen. Het gaat erom dat je met een 
goede oplossing komt. Het maakt niet uit als die 

wat later komt. Er zijn ook weleens hele rijen  
planten de container in gegaan, omdat ik een 
verkeerd advies had gegeven. In zo’n geval kun je 
niets anders doen dan de kweker maximaal  
steunen en zorgen dat je volgende advies wél 
goed is. 
Aanvankelijk was ik echt dat blondje uit België,  
dat iets over meststoffen kwam vertellen.  
Je merkte dat iedereen afwachtte, zo van: we 
kijken wat ze kan en dan zien we wel. Ondertussen 
heb ik echter bewezen genoeg ervaring en kennis 
te hebben en weten ze wel wie ik ben. 
We zijn nog altijd groeiende. Ons marktaandeel 
in Nederland is al ruim verdubbeld en nog steeds 
stijgende. Ja, ik heb intussen al aanbiedingen 
gekregen om voor andere bedrijven in de sector 
te gaan werken. Ik ben ook gaan horen wat ze me 
te bieden hadden en hoe ze mij zien. Maar na elk 
gesprek kwam ik erachter dat ik nog niet klaar ben 
om Haifa te verlaten. Dit is mijn kindje, mijn passie, 
echt mijn ding. Ik ben trots op wat ik doe, ik vind 
het vak nog steeds boeiend en ik wil nog groeien 
in mijn kennis.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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Een nieuw initiatief in deze uitgave van Boom In Business: Regio in Beeld.  
Het idee is heel simpel. Wij reizen af naar een gebied in Nederland waar meer 
dan pakweg 50 kwekers wonen en organiseren een interview met drie van 
hen. Mijn drukke dag wordt dan afgesloten met een gezellig groepsdiner, waar 
we de cultuur en de vooruitzichten van het betreffende gebied proberen te 
schetsen. Wat gaat er fout, wat gaat er goed. Nu gaat er op het moment heel 
veel mis in de kwekerij en de rendementen staan door overproductie al jaren 
onder druk. Helaas is Groningen – het gebied dat nu in de spotlights staat – 
wat dat betreft geen uitzondering. Misschien is het daar zelfs nog wat erger. 
Fruit ligt zwaar onder vuur door internationale ontwikkelingen en voor rozen 
is de markt zo mogelijk nog slechter.

Gelukkig zijn ondernemers in Groningen niet voor één gat te vangen. Zij gaan 
op zoek naar nieuwe markten en nieuwe producten. Dat is verduiveld lastig. 
Als de markt onder druk staat, gaat iedereen om zich heen kijken en is zelfs het 

kleinste gaatje in de markt razendsnel gevuld. In het interview maakt een van 
de ondernemers zich er sterk voor dat je markt en klanten moet veroveren in 
de goede tijd, en vervolgens hopen dat je deze klanten aan boord houdt op 
het moment dat er een stevige tegenwind of zelfs een storm opsteekt.
Een open deur, natuurlijk. Alle – meer dan 3000 – boomkwekers die deze 
uitgave van Boom In Business ontvangen, kennen dat principe en proberen 
daarnaar te leveren, maar in de praktijk is dat niet altijd makkelijk. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Je moet markt en klanten veroveren in de 

goede tijd, en vervolgens hopen dat je deze 

klanten aan boord houdt op het moment 

dat er een stevige tegenwind of een zelfs 

een storm opsteekt

Fruit ligt zwaar onder vuur door 

internationale ontwikkelingen 

en voor rozen is de markt zo 

mogelijk nog slechter

Regio in beeld 
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